Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/2020 z 15 kwietnia 2020
UMOWA UŻYCZENIA NR ……....
Zawarta w dniu ....................... r. w Karczewie pomiędzy:
Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, zwanym dalej
„Użyczającym”, reprezentowanym przez: …………………………………………., Dyrektora
………………………………………….…. w Gminie Karczew na podstawie upoważnienia
nr …../2020 r. z dnia …………….… udzielonego przez Michała Rudzkiego - Burmistrza
Karczewa w oparciu o §6 ust. 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 i 530), zwane dalej „rozporządzeniem”
a
……………………………………., zamieszkałą/ym …………………………………
PESEL: ………………….., będącym przedstawicielem ustawowym ………………………,
ucznia klasy ………… Szkoły ………..……………………………. w ………………………,
zwanym dalej „Biorącym w użyczenie"
§1
1. Użyczający
oddaje
Biorącemu
w
użyczenie
………………………..…………………..
o
numerach
seryjnych
………..………………………………, zwane dalej „sprzętem", do
bezpłatnego używania.
2. Sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada
uszkodzeń i braków, co strony zgodnie potwierdzają.
3. Sprzęt znajdować się będzie w miejscu zamieszkania Biorącego w użyczenie
pod adresem wskazanym w nagłówku niniejszej umowy.
4. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do nie zmieniania miejsca
przechowywania sprzętu bez uprzedniej pisemnej zgody Użyczającego.
5. Biorący w użyczenie zobowiązuje się wykorzystywać sprzęt wyłącznie w celu
realizacji zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, o których mowa w §6 ust. 3 rozporządzenia.
§2
1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie wykorzystywał sprzęt oddany
mu do używania w sposób odpowiadający jego właściwościom i zgodnie z
przeznaczeniem wynikającym z niniejszej umowy.
2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed
kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem.
3. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
naklejek z numerami inwentarzowymi umieszczonych na sprzęcie przez
Użyczającego oraz zobowiązuje się, że nie będzie usuwał zamieszczonych
naklejek.
4. Użyczający zastrzega sobie prawo do stałego kontrolowania stanu oraz
sposobu wykorzystywania powierzonego Biorącemu w użyczenie sprzętu w
okresie obowiązywania niniejszej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli jakichkolwiek uchybień co do
sposobu wykorzystania powierzonego sprzętu przez Biorącego w użyczenie,
Użyczający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W
takim przypadku Biorący w użyczenie ma obowiązek zwrócić sprzęt
Użyczającemu. Z czynności przekazania sprzętu zostanie sporządzony
protokół.
§3
1. Zwykłe koszty związane z utrzymaniem sprzętu w należytym stanie
technicznym (koszty eksploatacji) pokrywa Użyczający.

2. Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy
Biorącego w użyczenie, nieobjętych gwarancją, ponosi Biorący w użyczenie.
3. Wszelkie awarie sprzętu należy zgłaszać pod numer telefonu: ……………….
lub na adres e-mail: …………………………………………….
4. Na wypadek zawinionego przez Biorącego w użyczenie trwałego zniszczenia
lub utraty sprzętu będącego przedmiotem użyczenia, Biorący w użyczenie
zobowiązuje się pokryć wynikłą stąd szkodę.
§4
1. Umowa została zawarta na czas określony - od dnia podpisania umowy do
momentu zniesienia ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu
oświaty wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn.zm.) oraz
rozpoczęcia zajęć szkolnych w zwykłym trybie w budynku szkoły.
2. Użyczający ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie, w przypadku gdy
Biorący w użyczenie rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy pomimo
wezwania go do zaprzestania tych naruszeń w terminie określonym przez
Użyczającego.
3. Biorący w użyczenie ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie dokonując
jednocześnie zwrotu sprzętu zgodnie z §5.
§5
W terminie do 2 dni roboczych od zakończenia użyczenia Biorący w użyczenie obowiązany
jest zwrócić Użyczającemu sprzęt w stanie nie pogorszonym, jednakże Biorący w użyczenie
nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem prawidłowego
używania.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Użyczającego.
§8
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Użyczającego i jeden dla Biorącego do używania.
UŻYCZAJĄCY

………………………………
pieczęć imienna i czytelny podpis

BIORĄCY W UŻYCZENIE

……………………….…………..
czytelny podpis

