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Umowa bezpłatnego użyczenia sprzętu  
niezbędnego do kształcenia na odległość  

 

Zawarta w dniu        .04.2020 r., pomiędzy: 

Szkołą Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu, zwaną dalej „Użyczającym”, 
reprezentowaną przez Magdalenę Ławicką - dyrektor szkoły  

a …………………………………………………………, rodzicem/prawnym opiekunem ucznia 
Szkoły Podstawowej w Racimierzu, zamieszkałym  

………………………………………………………………………………., legitymującym się 

 dowodem osobistym nr ……………………………………………………… zwanym dalej 
„Biorącym w użyczenie”,. 

§1 

Przedmiotem użyczenia jest sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość: 

TAB4 10 LENOVO o numerze seryjnym ……………………………………………… wraz 
z  ładowarką.   

§ 2 

1) Użyczający oświadcza, że jest właścicielem i posiada na stanie majątkowym tablet, będący 
przedmiotem niniejszej umowy. 

2) Użyczający przekazuje Biorącemu w użyczenie, w bezpłatne użytkowanie, tablet, a Biorący 
w użyczenie, przyjmuje go na czas trwania obowiązku realizowania nauki zdalnej 
z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

3) Przekazanie tabletu następuje po podpisaniu niniejszej umowy przez obie strony.  

§ 3 

1) Biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę powstałą w tablecie, 
jeżeli powstała ona z jego winy, na skutek użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, 
z  powodu zaniedbania lub zgubienia.  

2) Biorący w użyczenie zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Użyczającemu wszelkich 
stwierdzonych usterek i wad tabletu oraz nieprawidłowości jego działania.  

3) W przypadku uszkodzenia lub utraty tabletu na skutek przestępstwa, Biorący  w użyczenie 
zobowiązany jest zgłosić ten fakt Policji oraz przedstawić stosowny dokument Użyczającemu.  

§ 4 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się do:  

1) wykorzystania tabletu wyłącznie do nauki zdalnej, 
2) należytej dbałości o przyznany mu tablet, również podczas transportu, 
3) użytkowania tabletu w sposób właściwy dla tego rodzaju sprzętu elektronicznego, 
4) korzystania z oprogramowania zainstalowanego na tablecie zgodnie z obowiązującymi 

politykami licencyjnymi producenta, 
5) instalowania na tablecie wyłącznie oprogramowania niezbędnego do prowadzenia nauki 

zdalnej, 
6) nie pobierania, nie przechowywania, nie rozsyłania, ani nie udostępniania żadnych plików, co 

do których zachodzi podejrzenie naruszenia praw autorskich, 
7) nie podejmowania żadnych czynności, których skutkiem może być nieuprawnione działanie 

w  sieci, jak w szczególności np. skanowanie portów, rozsyłanie spamu, rozpowszechnianie 
szkodliwych i zakazanych prawem treści, 
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§ 5 

1) Umowa zostaje zawarta na czas trwania obowiązku nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość. 

2) Użyczający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez 
Biorącego w użyczenie, warunków niniejszej umowy. 

3) Biorący w użyczenie jest zobowiązany do zwrotu tabletu wraz z zakończeniem okresu 
obowiązkowej nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość. 

4) Strony umowy potwierdzają zwrot tabletu w protokole zwrotu.   

§ 6 

Biorący w użyczenie oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem  
i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku. 

§ 7 

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejsza umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

…………………………….………                                   …………………………………..| 
                     Użyczający                                                                 Biorący w użyczenie 
                                                                                                              (podpis czytelny)                       


