
 Umowa użyczenia nr ………….../2020 

w dniu ………………. w   Siemianowicach Śląskich 

pomiędzy: 

1) Zespołem Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich, ul. Myśliwiecka 6 

reprezentowanym przez: mgr Elżbietę Dyngosz – Dyrektorem ZSSPE zwanym dalej 

Użyczającym 

a 

2) Panią/Panem …………..........., zamieszkałym/łą   w 

……......................................................  nr dowodu osobistego ……………………………….. 

rodzicem ucznia/nicy …………………………...……klasy …..................... zwanym dalej 

Biorącym do Używania, 

  

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

  

Mając na uwadze § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 530) oraz § 6 ust. 3 i 

4  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) na 

podstawie art. 710 i n. ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1145 ze zm.), Strony zawierają umowę następującej treści.  

  

§ 1 

Przedmiotem użyczenia jest ………………....................numer seryjny…………………….. 

zwany dalej Przedmiotem Użyczenia. 

1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu Użyczenia. 

2. Użyczający zobowiązuje się zezwolić Biorącemu do Używania na bezpłatne używanie 

Przedmiotu Użyczenia. 

3. Przedmiot Użyczenia stanowi sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i użyczany jest tylko w tym 

celu.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że Przedmiot Użyczenia w dniu zawarcia umowy ma 

następujące cechy: 

- laptop wraz z oprogramowaniem………….......................................... i zasilaczem 



- wartość  sprzętu   

……………………………………………………………………….. 

- dodatkowo informacje 

…………………………………………………………………. 

5. Biorący do Używania niniejszym kwituje otrzymanie od Użyczającego Przedmiotu 

Użyczenia w dniu zawarcia niniejszej umowy. Biorący do Używania oświadcza, że jest 

mu znany stan przedmiotu oddanego do używania, jego wartość oraz że jest on zdatny 

do użytku, nieuszkodzony i nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

  

§ 2 

1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. poniższych. 

2. Użyczenie kończy się, gdy Biorący do Używania uczynił z rzeczy użytek 

odpowiadający umowie lub gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić, w 

szczególności gdy zakończyły się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy. W razie zajścia takiej okoliczności, 

Biorący do Używania powinien zwrócić Użyczającemu Przedmiot Użyczenia 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni. 

3. Jeżeli Biorący do Używania używa Przedmiotu Użyczenia w sposób sprzeczny z 

umową albo z jego właściwościami lub z przeznaczeniem, jeżeli powierza Przedmiot 

Użyczenia innej osobie nie będąc do tego upoważnionym przez Użyczającego ani 

zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli Przedmiot Użyczenia stanie się potrzebny 

Użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, Użyczający 

może żądać zwrotu rzeczy niezwłocznie. 

§ 3 

Biorący do Używania zobowiązuje się zwrócić Przedmiot Użyczenia po zakończeniu użyczenia 

bez dodatkowych wezwań i w stanie niepogorszonym. Zwrot Przedmiotu Użyczenia nastąpi w 

siedzibie Użyczającego i będzie stwierdzony protokołem zawierającym w szczególności opis 

stanu Przedmiotu Użyczenia w momencie jego zwrotu. Protokół zobowiązują się podpisać obie 

Strony. 

  

§ 4 

1. Biorący do Używania zobowiązuje się używać Przedmiotu Użyczenia zgodnie z jego 

przeznaczeniem i nie oddawać go w użyczenie ani najem osobie trzeciej. 

2. Wszelkie naprawy, które okażą się konieczne w trakcie trwania użyczenia, obciążają 

Biorącego do Używania. Biorący do Używania nie może domagać się zwrotu kosztów 

jakichkolwiek napraw do Użyczającego. To samo dotyczy innych kosztów 

wynikających z używania Przedmiotu Użyczenia w czasie trwania użyczenia. 



3. Rodzic/prawny  opiekun  ucznia  akceptuje  regulamin  użyczenia  w 

obowiązującej formie  brzmienia,  w  dniu  złożenia  wniosku  i  

ponosi   odpowiedzialność    za wypożyczony sprzęt. 

4. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie 

wypożyczenia / z wyjątkiem powstałych i uznanych przez producenta jako naprawy 

gwarancyjne/ odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy 

komputera lub wymiany na nowy. 

5. Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się 

do  zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach natychmiast po ich 

zaistnieniu. 

6. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) 

gwarancyjnych  komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy. 

7. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania. 

8. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w 

dniu  wypożyczenia. 

9. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa 

autorskie. 

  

§ 5 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej 

pod rygorem nieważności. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

23.04.1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności art. 710 i n. tej ustawy. 

  
§ 7 

 

Strony poddają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według 

siedziby Użyczającego. 

 

§ 8 

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 Użyczający                                     Biorący do Używania 

 

.....................................                               ...................................... 



Załącznik nr 1 do umowy 

  

  

Protokół zwrotu sprzętu komputerowego 

  

1.      Zwracający: 

…………………………………………………………………………….. 

2.      Przyjmujący: 

……………………………………………………………………………. 

3.      Czas zwrotu: 

……………………………………………………………………………. 

4.      Przedmiot zwrotu: 

…………………………………………………………………….……… 

5.      Uwagi dotyczące stanu przedmiotu zwrotu: 

…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………..………………….

………………………………………………………………………………………...…

. 

  

  

  

  

…………………….………                                   ……………………………… 

   (podpis zwracającego)                                            (podpis przyjmującego) 

 


