
 

UMOWA UŻYCZENIA LAPTOPA 

NABYTEGO W RAMACH  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1. 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach  

ZDALNA SZKOŁA 

zawarta w dniu …………………………w ……………………………….pomiędzy: 

Szkołą Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie reprezentowaną przez Dyrektora 

Małgorzatę Mendyk zwaną dalej „szkołą” 

a ……………………………………………………………………………………………………… 

zamieszkałą/ym ……………………………………………………………………………………… 

legitymującą/ym się (podać numer dokumentu tożsamości) 

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

PESEL 

………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej „biorącym”:. 

§ 1 

Biorący oświadcza/ją iż są rodzicami/opiekunami prawnymi: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

uczennicy/ucznia klasy …. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie 

§ 2 

1. Na prośbę biorącego, szkoła oddaje w użyczenie laptop, zwany dalej „sprzętem”, o następujących 

parametrach: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

numerach seryjnych: 

………………………………………………………………………………………………… 

i numerach ewidencyjnych: 

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

wraz z zasilaczem. 



2. Wartość wypożyczonego sprzętu wynosi ……………………. zł, słownie 

………………………………………………………………………………………………….i 

§ 3 

Sprzęt będzie użytkowany w lokalu biorącego pod adresem: 

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

 

§ 4 

 

Szkoła zapewnia, że sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny. 

 

§ 5 

Biorący zobowiązuje się do: 

1) Eksploatacji sprzętu zgodnie z jego wymogami technicznymi; 

2) Zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

3) Nieudostępniania sprzętu osobom trzecim; 

4) Zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym, pomijając normalne zużycie, szkole po zakończeniu 

umowy.  

§ 6 

 

1. Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych nieobjętych gwarancją, ponosi biorący. 

Wszelkie awarie sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać szkole. 

2. Biorący pokrywa w całości koszt określony w § 2 ust. 2 wypożyczonego sprzętu jeśli sprzęt 

zostanie zagubiony, skradziony, całkowicie zniszczony. 

 

§ 7 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od …………… do……………….. 

2. Każda ze stron może rozwiązać w trybie natychmiastowym. 

3. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez biorącego postanowień § 3 i § 5 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

miejscowo dla szkoły. 

§ 9 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

         Szkoła:                 Biorący do używania:   

   

   

……………………      ..…………………… 


