Umowa użyczenia
zawarta w dniu …………………………………… w Oławie pomiędzy
Gminą Miasto Oława, z siedzibą przy Placu Zamkowym 15, 55-200 Oława, reprezentowaną
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 Panem Jackiem Ozga, na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 17 kwietnia 2020 r., udzielonego przez Burmistrza Miasta Oława,
zwaną dalej „Użyczającym”

a
Panią/Panem

…………………………………….,

zamieszkałą

………………………………………………………….,

nauczycielem

……………………,
posiadającą

nr

PESEL………………………,
zwaną dalej „Biorącym do używania”

lub
Panią/Panem ................................................................................................... zwanym dalej
„Biorącym w użyczenie” zamieszkałym w .........................................................................,
posiadającym nr PESEL …………………………………..
rodzicem/opiekunem

prawnym

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

–

ucznia

klasy

………………………… Szkoły Podstawowej nr 3 w Oławie,
zwaną dalej „Biorącym do używania”.
Zawarcie przedmiotowej umowy następuje na podstawie § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493
z późn. zm.) w celu umożliwienia uczniowi/nauczycielowi kształcenia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

§1
Przedmiotem użyczenia jest komputer - laptop, zwany dalej „Przedmiotem użyczenia”,
będący własnością Gminy Miasto Oława. Użyczający oświadcza, że oddaje Przedmiot
Umowy

w

bezpłatne

używanie

Biorącemu

do

używania,

a

Biorący

do używania Przedmiot użyczenia przyjmuje.

§2
Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się ze stanem Przedmiotu użyczenia i stwierdza,
że jest on przydatny do umówionego użytku. Wydanie Przedmiotu użyczenia nastąpi
po podpisaniu niniejszej Umowy na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie
Strony, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
§3
Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać Przedmiot użyczenia zgodnie z jego
przeznaczeniem, wyłącznie w celu realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. Używanie Przedmiotu użyczenia
w innym celu jest zabronione.
§4
Biorący do używania zobowiązuje się do nieużywania nielegalnego oprogramowania
i niedozwolonych danych oraz do przestrzegania ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1231 z późn. zm.). Wszelkie
konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ponosi Biorący do używania.
§5
Biorący do używania zobowiązuje się utrzymać Przedmiot użyczenia w należytym stanie.
Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego,
zgodnego z przeznaczeniem użytkowania Przedmiotu użyczenia.
§6
Bez zgody Użyczającego Biorący do używania nie może oddać Przedmiotu użyczenia osobie
trzeciej do używania.

§7
Umowa zostaje zawarta na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
i prowadzenia kształcenia na odległość.
§8
Biorący do używania zobowiązany jest powiadomić Użyczającego o konieczności dokonania
bieżących napraw i konserwacji Przedmiotu użyczenia w celu ustalenia zasad ich
przeprowadzenia. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty związane z korzystaniem
z Przedmiotu użyczenia i jego utrzymaniem, w tym koszty bieżących napraw i konserwacji.
§9
Biorący do używania odpowiada za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie Przedmiotu użyczenia
na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 10
Po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
kształcenia Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu Przedmiot
użyczenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zakończenia
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz kształcenia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
§ 11
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę na piśmie z zachowaniem
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku używania Przedmiotu użyczenia
przez Biorącego do używania w sposób sprzeczny z Umową, właściwościami Przedmiotu
użyczenia lub jego przeznaczeniem, zagrożenia utratą lub zniszczeniem bądź też w razie
powierzenia Przedmiotu użyczenia osobie trzeciej bez uzyskania zgody Użyczającego,
Użyczający będzie mógł rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 12
Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznik Nr 1 – protokół przekazania.

Użyczający:
………………………………….

Biorący do używania:
…………………………………..

