
Umowa 

użyczenia laptopa (tabletu)

zawarta  dnia  ……..  kwietnia  2020  r.  pomiędzy  Szkołą  Podstawową  w
………………………………………..,  dalej  zwaną  Szkołą,  w  imieniu  której  działa
Dyrektor  …………………………………………………………………,  dalej  zwany
Użyczającym,  a  Panią  (Panem)
……………………………………………………………………………….,  matką  (ojcem)
ucznia  klasy  …….  tej  Szkoły,  zamieszk.
………………………………………………………………………………………………….,
okazującą  (-ym)  dow.  osob.  nr  ……………………………………,  dalej  zwany
Przyjmującym. 

Użyczający i Przyjmujący w dalszej części niniejszej umowy zwani są Stronami.

Zgodnie z § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca
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.
2020 poz. 530) Strony zawierają umowę użyczenia o treści, jak niżej.

§1

1. Przedmiotem  użyczenia  jest  będący  własnością  Szkoły  laptop  (tablet)  o
następujących  danych  identyfikacyjnych
……………………………………………………………….

2. Strony  oświadczają,  że  będący  przedmiotem użyczenia  laptop  (tablet)  jest
sprawny i  umożliwia korzystanie z niego do celów określonych w niniejszej
umowie.

3. Użyczenie pozwala na bezpłatne korzystanie z laptopa (tabletu) wyłącznie do
realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość – z wyłączeniem kosztów dostępu do sieci.

§2

1. Umowa  zawierana  jest  na  czas  obowiązywania  szczególnych  rozwiązań  w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  o

1 §  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
"3. Organy prowadzące jednostki  systemu oświaty mogą użyczyć sprzęt niezbędny do
realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na  odległość  lub  innego  sposobu  kształcenia,  w  szczególności  komputer  (zestaw
komputerowy), laptop albo tablet. Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710-719 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495).
4. Organ prowadzący może upoważnić do dokonania czynności, o której mowa w ust. 3,
dyrektora danej jednostki systemu oświaty.";



których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.).

2. Przyjmujący zwróci  Użyczającemu bez  dodatkowego  wezwania  laptop
(tablet) w stanie niepogorszonym, nie później niż w dwa dni, licząc od daty,
kiedy  ustaną  okoliczności  uzasadniające  użyczenie,  albo  –  kiedy  Minister
Edukacji Narodowej uchyli przepisy rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Zwrot  laptopa  (tabletu)  nastąpi  w  siedzibie  Szkoły,  osobiście  przez
Przyjmującego,  na  podstawie  sporządzonego  protokołu  zwrotu,
zawierającego  w  szczególności  stwierdzenia  o  stanie  technicznym  laptopa
(tabletu).

4. Przyjmujący zobowiązuje się, że laptop (tablet) będzie użytkowany wyłącznie
do  celów  związanych  z  kształceniem  na  odległość,  z  należytą  dbałością  i
starannością  o  przedmiot  użyczenia.  Użyczenie  laptopa  (tabletu)  innym
osobom niż określone w niniejszej umowie jest niedopuszczalne pod rygorem
zwrotu przez  Przyjmującego,  w terminie natychmiastowym, równowartości
laptopa (tabletu) według ceny zawartej w fakturze zakupu tego sprzętu.

§3

1. Użyczany laptop (tablet) jest przedmiotem objętym gwarancją sprzedającego
na warunkach określonych w umowie kupna. 

2. W  przypadku  awarii  laptopa  (tabletu)  Przyjmujący  niezwłocznie  zwróci
Użyczającemu przedmiot użyczenia.

3. Wszystkie koszty naprawy wynikające z naruszenia przez Przyjmującego lub
użytkowników  laptopa  (tabletu)  warunków  gwarancji  obciążają
Przyjmującego.

4. Przyjmujący ponosi  także  wszystkie  pozostałe  koszty  wynikające  z
korzystania z laptopa (tabletu).

§4

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  w  treści  niniejszej  umowy  wymagają
zachowania formy pisemnej – pod rygorem nieważności.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  mają  zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, w tym – dotyczące umów użyczenia (art. 710-
719). 

3. Strony niniejszej umowy ewentualne spory poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego według siedziby Użyczającego.

§5

Niniejszą umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej
dla Użyczającego                      i Przyjmującego.

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



                Użyczający
Przyjmujący


