
UMOWA UŻYCZENIA LAPTOPA 
I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO 

NA POTRZEBY ZDALNEGO NAUCZANIA 

zawarta w dniu ……………………r 

pomiędzy: Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16 
zwaną dalej „Szkołą" 
reprezentowaną przez: Dyrektora Zofię Kowalczyk, 

a   ……………………………….. 

zamieszkałą w  ……………………………………………. 
 
legitymującą się  dowodem  osobistym   nr ……………………. 
PESEL ……………………….. 
 zwaną dalej „biorącym". 

§ 1 

Biorący oświadcza iż jest rodzicem /opiekunem prawnym: 
 
Imię i nazwisko uczennicy /ucznia ……………………………………. 
Uczeń   kl. ……………….Szkoły Podstawowej im. J. Iwaszkiewicza   
w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16 

§ 2 

1.Na prośbę Biorącego, Szkoła oddaje w użyczenie laptop wraz z oprogramowaniem, zwany 
dalej „sprzętem", o następujących parametrach:  

Laptop …………….. 

numerach seryjnych: ……………… 

i numerach ewidencyjnych; ………………………… 

wraz z zasilaczem i  myszką. 

2. Łączna wartość wypożyczonego sprzętu wynosi 2600 zł / słownie: dwa tysiące sześćset zł 

§ 3 

1. Biorący oświadcza, iż posiada dostęp do Internetu. 

2. Sprzęt będzie zainstalowany w lokalu Biorącego pod adresem:  

w  ……………………………………………………………………………….. 

                                                                          § 4 

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

 



 

§ 5 

1.Biorący zobowiązuje się do: 

a) eksploatacji sprzętu zgodnie z jego wymogami technicznymi; 

b) zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

c) nie udostępniania sprzętu i oprogramowania osobom trzecim; 

2. Biorącemu nie wolno rozkręcać, demontować, przebudowywać ( np. poprzez dołożenie lub 
odłączenie części składowych), samowolnie modernizować, manipulować otrzymanym 
sprzętem pod rygorem rozwiązania umowy i obciążenia kosztami koniecznych napraw. 

3.Zabrania się niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania, 
pozyskiwania i zwielokrotniania oprogramowania komputerowego 

4. Zabrania się używania nielegalnego oprogramowania, niedozwolonych danych. 

5. Nie wolno użytkować nośników danych niewiadomego pochodzenia w celu uniknięcia 
zainstalowania wirusa i co się z tym wiąże, utraty danych bądź uszkodzenia systemu. 

6. Zabrania się usuwania oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji, identyfikujących dany 
komputer. 

7. W okresie trwania umowy zabrania się rozdzielania otrzymanego zestawu komputerowego, 
osobnego używania jego części, używania części zestawu z innymi elementami, nie 
składającymi się na użyczony zestaw. 

§ 6 

1. Zabrania się samowolnego naprawiania użyczonego sprzętu, wszelkie awarie sprzętu należy 
niezwłocznie zgłaszać Szkole. 

2.Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych i nieobjętych gwarancją, ponosi 
Biorący. 

3.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 – na okres zdalnego nauczania 

2.Każda ze stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

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

naruszenia przez Biorącego postanowień § 3 i 5 niniejszej umowy. 

4. Po zakończeniu umowy Biorący zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie nie pogorszonym 
od pierwotnego do siedziby Szkoły najpóźniej w terminie przewidzianym w umowie. 



5. W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu Szkole przysługuje prawo obciążenia Biorącego karą 
umowną w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 8 

Podpisując niniejszą umowę Biorący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych i oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że administratorem zebranych danych 
osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

                                                                       § 10 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
miejscowo dla Szkoły. 

§ 11 

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

  

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

BIORĄCY                                                                                UŻYCZAJĄCY 

  
 
 

 


