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Załącznik nr 2  
do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów w projekcie „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie 
wrzesińskim.” 

 

UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU  
„SZKOŁA W DOMU. WSPARCIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  

W POWIECIE WRZESIŃSKIM.” 
 

 
zawarta w dniu ……………pomiędzy Zespołem Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni 

reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Szkoły Panią Magdalenę Zając zwanym dalej „Użyczającym”, a  

………………………………………, uczniem / uczennicą klasy ……… Branżowej Szkoły Specjalnej 

I stopnia nr 3,  

Zamieszkałym / ą  ......................................................................................................................................  

PESEL:  .....................................................................................................................................................  

zwanym dalej „Biorącym do Używania” 

§ 1 

1. Przedmiotem użyczenia jest składnik mienia ruchomego szkoły obejmujący sprzęt komputerowy 

przenośmy – Laptop - numer seryjny   ......................................................................................................  

2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu Użyczenia zarejestrowanego w księgach 

inwentarzowych pod numerem  ................................................................................................................  

3. Łączna wartość wypożyczonego sprzętu wynosi:  ................................................................................  

słownie:  ....................................................................................................................................................  

4. Użyczający zobowiązuje się zezwolić Biorącemu do Używania na bezpłatne używanie Przedmiotu 

Użyczenia.  

5. Przedmiot Użyczenia stanowi sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość i użyczany jest tylko w tym celu. 

6. Biorący do Używania oświadcza, że posiada dostęp do Internetu, a sprzęt będzie użytkowany w miejscu 

zamieszkania określonym w umowie.    

7. Biorący do Używania oświadcza, że jest mu znany stan przedmiotu oddanego do używania oraz że jest on 

zdatny do użytku, nieuszkodzony i nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.  

8. Biorący do Używania niniejszym kwituje otrzymanie od Użyczającego Przedmiotu Użyczenia w dniu 

zawarcia umowy.  

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od ………..………....…….. do ………...……………….., 

z zastrzeżeniem ust. poniższych.  

2. Użyczenie kończy się, gdy Biorący do Używania uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie lub gdy 

upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić, w szczególności, gdy zakończyły się zajęcia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy. W razie 
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zajścia takiej okoliczności, Biorący do Używania powinien zwrócić Użyczającemu Przedmiot Użyczenia 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni.  

§ 3 

Biorący do Używania zobowiązuje się zwrócić Przedmiot Użyczenia po zakończeniu użyczenia bez 

dodatkowych wezwań i w stanie niepogorszonym. Zwrot Przedmiotu Użyczenia nastąpi w siedzibie 

Użyczającego. 

§ 4 

Biorący do Używania zobowiązuje się używać Przedmiot Użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem 

i wymogami technicznymi, oraz nie oddawać go w użyczenie, ani najem osobie trzeciej.  

§ 5 

1. Wszelkie naprawy, które okażą się konieczne w trakcie trwania użyczenia, obciążają Biorącego do 

Używania. Biorący do Używania nie może domagać się zwrotu kosztów jakichkolwiek napraw od 

Użyczającego. To samo dotyczy innych kosztów wynikających z używania Przedmiotu Użyczenia w czasie 

trwania użyczenia.  

2. Wszelkie awarie sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać Użyczającemu. 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności.  

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.  

  

  

 Użyczający  Biorący do Używania „Uczeń” 

    

 

      

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

 
 
 

……………………………………………………………. 

Podpis opiekuna prawnego (dot. niepełnoletnich uczniów) 
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