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UMOWA UŻYCZENIA 

zawarta w dniu ……………………………………….. r. w Opocznie, pomiędzy: 

Powiatem Opoczyńskim z siedzibą w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a, reprezentowanym przez: 

Panią Monikę Kluska -  Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego 

 w Opocznie 

 zwanym dalej Użyczającym, 

a 

……………………………………………………………….   

nauczycielem/uczniem……………………………………………………………… Liceum wchodzącego 

 w skład I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie , 

zwanym dalej Biorącym do używania, 

o treści następującej: 

 

§ 1 

Użyczający oddaje a Biorący do używania przyjmuje w bezpłatne używanie nw. sprzęt niezbędny do 

realizacji przez nauczyciela/ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu kształcenia, zwany dalej „przedmiotem użyczenia” lub „sprzętem”: 

-  Laptop wraz z oprogramowaniem o parametrach: ThinkPad T440 

                        Matryca 14’’ matowy , bez dotyku I5-4300U 8GB 

                       128GB SSD , wbudowana kamera, LAN 1GbE, Wifi 

            Klawiatura QWERTY Windows 10 Pro 

                                                                                  (aktualizacja 8 Pro), ładowarka i zasilacz. 

 – 1 szt. o numerze ewidencyjnym …………………………… 

o łącznej wartości:………………….. 

§ 2 

Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. 

§ 3 

Biorący do używania oświadcza, że przedmiot umowy został mu wydany i nie wnosi zastrzeżeń co do 

wyglądu, stanu technicznego i jakości sprzętu.  

§ 4 

Biorący do używania oświadcza, że przedmiot użyczenia będzie używał w sposób odpowiadający jego 

właściwościom i przeznaczeniu określonym w § 1.  
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§ 5 

Biorący do używania zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot użyczenia przed dostępem osób 

postronnych. 

§ 6 

Bez zgody Użyczającego, Biorący do używania nie może oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do 

używania. 

§ 7 

Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania przedmiotu użyczenia. 

§ 8 

Biorący do używania jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie przedmiotu użyczenia. 

W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotu użyczenia Biorący do używania jest zobowiązany pokryć 

koszty naprawy lub zwrócić Użyczającemu sprzęt tego samego rodzaju o parametrach nie niższych niż 

przedmiot użyczenia, lub zwrócić jego równowartość  pieniężną. 

§ 9 

Biorącemu do używania nie wolno rozkręcać, demontować, przebudowywać, samowolnie modernizować 

oraz naprawiać użyczonego sprzętu.  

§ 10 

Biorącemu do używania nie wolno modyfikować lub instalować innego systemu operacyjnego oraz 

instalować aplikacji nieprzeznaczonych do realizacji celu użyczenia określonego w § 1. 

 

§ 11 

Biorącemu do używania zabrania się niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania 

 i pozyskiwania i zwielokrotniania oprogramowania komputerowego. 

 

§ 12 

Biorący do używania ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z łamania ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych 

§ 13 

Umowę zawarto na czas określony, tj. od……………………..do ……………………. . 

 

§ 14 

Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia w szczególności: 

 - jeżeli Biorący do używania używa przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem 

 i umową, 

- jeżeli Biorący do używania przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania 

- jeżeli Biorący do używania rażąco narusza postanowienia umowy. 
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§ 15 

Po zakończeniu użyczenia Biorący do używania obowiązany jest zwrócić Użyczającemu przedmiot 

użyczenia w stanie niepogorszonym, jednakże Biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące 

następstwem prawidłowego używania. 

 

§ 16 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 18 

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