
    
 

 

 

UMOWA UŻYCZENIA Nr _______ 

zawarta w ramach Projektu pn.: „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Pilchowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.3 

 

zawarta w dniu …………………… pomiędzy 

Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach, ul. Damrota 6, reprezentowanym przez: 

1. ...................................................................................................………………………………… 

2. .................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Użyczającym, 

 

a 

 

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

Jednostka organizacyjna Gminy Pilchowice 

 

Beneficjentem ostatecznym 

Panią/Panem .................................................................................................................................... 

zamieszkałą/ym w …………………………………………………………………………………. 

PESEL ………………………………..............................................................................…………. 

reprezentowaną/ym przez rodzica/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego/pełnomocnika
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………………………………………………………………………………………………………

. 

zwaną/ym dalej Biorącym w użyczenie 

 

§ 1 

Zakres i przedmiot umowy 

1. Niniejsza umowa określa zasady użyczenia oraz użytkowania 

…………………………………….. wraz z oprogramowaniem oraz dostępu do Internetu 

dostarczanych w ramach projektu pn.: „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Pilchowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 

innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

elnclusion”. 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem ……………………………. wraz 

z oprogramowaniem, opisanego w protokole przekazania, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej umowy, zakupionego w ramach projektu pn.: „Z komputerem na TY – 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”. 

3. Użyczający oświadcza, iż jest posiadaczem dostępu do Internetu przekazywanego Biorącemu 

w użyczenie, opisanego w protokole przekazania stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy, zakupionego w ramach projektu pt. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”. 

4. Przedmiotem umowy jest bezpłatne użyczenie sprzętu, o którym mowa w ust. 2 oraz dostępu 

do Internetu. 

5. O terminie przekazania sprzętu Biorący w użyczenie zostanie poinformowany przez 

Użyczającego telefonicznie lub pisemnie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

6. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy na podstawie 

protokołu/ów przekazania podpisanego/ych przez obie strony. 

7. Serwisowanie, konserwacja sprzętu i wszelkie pozostałe interwencje obsługi informatycznej 

projektu nie dotyczą aplikacji i funkcjonalności innych niż zainstalowane i przekazane 

Biorącemu w użyczenie (np. system operacyjny, pakiet biurowy, Internet). Obsługa 

informatyczna projektu nie obejmie samowolnie pobranych gier, filmów, muzyki, aplikacji 

zainstalowanych bez wiedzy i zgody Użyczającego. 

8. Przez cały okres trwania niniejszej umowy właścicielem sprzętu, o którym mowa w ust. 2 

pozostaje Użyczający, a w przypadku urządzeń dostępowych do sieci Internet dostawca 

usługi, chyba, że umowa zawarta z Gminą Pilchowice stanowi inaczej. 

 

§ 2 

Obowiązki Biorącego w użyczenie 

1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się używać przedmiotu użyczenia w sposób odpowiadający 

jego przeznaczeniu i właściwościom, a także zgodnie z niniejszą umową, w szczególności 

z warunkami użytkowania i gwarancji użyczonego sprzętu i oprogramowania oraz dostępu 

do Internetu. 

2. Biorący w użyczenie nie może oddać przedmiotu użyczenia do używania osobie trzeciej spoza 

swojego gospodarstwa domowego pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie. 

3. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do udostępnienia lokalu na potrzeby instalacji, naprawy, 

serwisu i modernizacji użyczonego sprzętu komputerowego oraz urządzeń dostępowych do 

Internetu oraz umożliwienia wykonania ww. czynności. 

4. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r., nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

5. Wszelkie konsekwencje wynikające z łamania ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r., nr 90 poz. 631 z późn. zm.) ponosi Biorący w użyczenie. 
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6. W sytuacji, kiedy zostanie stwierdzone, że w zasobach Biorącego w użyczenie znajduje się 

nielegalne oprogramowanie i/lub inne niedozwolone dane i/lub treści, umowa może ulec 

rozwiązaniu, a sprzęt może zostać odebrany. 

7. Biorący w użyczenie zobowiązuje się w szczególności do: 

a) używania otrzymanego sprzętu komputerowego zgodnie z podręcznikiem użytkownika 

(instrukcją obsługi), otrzymanym wraz ze sprzętem, 

b) przestrzegania legalności oprogramowania, 

c) zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu, z zachowaniem zasad BHP, 

d) utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia 

kosztów jego eksploatacji, 

e) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu, z przyczyn leżących po 

stronie Biorącego w użyczenie zobowiązuje się on do pokrycia szkody w pełnej 

wysokości, 

f) niezwłocznego informowania firmy, która sprawuje opiekę serwisową, wskazanej 

w protokole/łach przekazania, o wszelkich powstałych usterkach sprzętu, mających 

wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie, 

g) udostępnienia sprzętu na żądanie Użyczającego, 

h) zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

i) w przypadku kradzieży użyczonego sprzętu, jego uszkodzenia, bądź zniszczenia przez 

osoby trzecie niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie właściwej Komendy Policji 

oraz Użyczającego, 

8. Biorącemu w użyczenie zabrania się w szczególności: 

a) samowolnego naprawiania i/lub modernizowania użyczonego sprzętu, 

b) niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania, pozyskiwania 

i zwielokrotniania oprogramowania komputerowego, 

c) użytkowania nośników danych niewiadomego pochodzenia, 

d) usuwania oznaczeń, symboli, naklejek (w tym licencji), identyfikujących dany komputer 

lub dotyczących promowania realizowanego projektu, 

e) wykonywania czynności, naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów 

oprogramowania i innych danych (np. muzyka, filmy, książki itp.), 

f) wykorzystywania komputera do tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub 

rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych, 

g) zbywania otrzymanego sprzętu, 

h) udostępniania innym gospodarstwom domowym sygnału internetowego. 

9. Biorący w użyczenie zobowiązuje się współpracować z Użyczającym w toku wszelkich 

czynności będących ewentualnym następstwem korzystania lub utraty przekazanego sprzętu. 

10. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do pełnej współpracy z Towarzystwem  

Ubezpieczeniowym działającym na zlecenie Użyczającego w ramach projektu. 
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§ 3 

Prawa i obowiązki Użyczającego 

1. Użyczający zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu przekazanego w ramach projektu. 

2. Użyczający zobowiązuje się do zapewnienia obsługi serwisowej sprzętu w razie konieczności. 

3. Użyczający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Internetu przez cały okres realizacji 

projektu oraz trwałości projektu, czyli do 30 października 2020 r. 

4. Użyczający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli, w tym kontroli zawartości 

dysku twardego w każdym czasie obowiązywania umowy. 

 

§ 4 

Zwrot przedmiotu użyczenia 

1. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia w szczególności, 

gdy Biorący w użyczenie: 

a) używa przedmiotu użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i umową, 

b) przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania, 

c) zmieni miejsce zamieszkania poza teren Gminy Pilchowice, 

d) uniemożliwienia przeprowadzenie kontroli, 

2. Zwrot sprzętu musi nastąpić do 14 dni od daty wezwania przez Użyczającego. 

3. W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu Użyczającemu przysługuje prawo obciążenia 

Biorącego w użyczenie karą umowną w wysokości 1 % wartości przekazanego sprzętu, 

określonej w protokole/łach przekazania, za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 5 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 30.10.2020 roku, tj. dnia 

zakończenia okresu trwałości projektu. 

2. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez 

Biorącego w użyczenie postanowień umowy oraz Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie „Z komputerem na Ty – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Pilchowice”. 

3. Po zakończeniu okresu o którym mowa w ust. 1 Biorący w użyczenie zobowiązany jest 

zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym w terminie do 14 dni 

od daty wezwania przez Użyczającego. 

4. Biorący w użyczenie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem 

prawidłowego użytkowania. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Z komputerem na Ty – przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Pilchowice”, umowy uczestnictwa w projekcie oraz kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

właściwy rzeczowo Sąd dla Gminy Pilchowice. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla 

Użyczającego i jeden dla Biorącego w użyczenie. 

 

 

UŻYCZAJĄCY                                            BIORĄCY W UŻYCZENIE
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2
 W przypadku osób niepełnoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych podpisuje rodzic/opiekun 

prawny/pełnomocnik/opiekun faktyczny. 


