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Umowa użyczenia tabletu 

Umowa użyczenia urządzenia iPad wraz z akcesoriami zawarta pomiędzy  
 

Miastem Essen, reprezentowane przez nadburmistrza,  
FB 40-2  
Hollestr. 3 
45127 Essen 

w dalszej części zwanym „Miastem Essen” 

 oraz 

«Imię» «Nazwisko» ________________________________________________ 

 «Szkoła»   ________________________________________________ 

 «Klasa»   ________________________________________________ 

 «Ulica»   ________________________________________________ 

 «Kod pocztowy» «Miasto» 

 ________________________________________________ 

 
oraz, w charakterze opiekuna prawnego Biorącego w użyczenie małoletniego  

«Imię» «Nazwisko» ________________________________________________ 

 «Ulica»   ________________________________________________ 

 «Kod pocztowy» «Miasto» 

 ________________________________________________ 

 
Warunki w wersji ___________, przekazane biorącemu w użyczenie drogą mailową/papierową, 
regulują warunki, na jakich Miasto Essen udostępnia Biorącemu w użyczenie iPada wraz z wszelkimi 
akcesoriami na potrzeby zajęć pozalekcyjnych. 

Niniejszym Miasto Essen przekazuje do dyspozycji Biorącego w użyczenie następujące urządzenie do 
użytku zgodnie z umową: Apple iPad 10.2 Wi-Fi – 64 GB (2021) wraz z zasilaczem, przewodem 
zasilającym i, w razie potrzeby, akcesoriami 

 o numerze seryjnym ___________________________________________ 

Użyczenie rozpoczyna się w dniu wydania przedmiotu użyczenia i kończy się po uprzednim 
zawiadomieniu, jednak nie później niż 5 dni szkolnych przed zakończeniem nauki w szkole. Strony 
zgadzają się i przyjmują do wiadomości Warunki. 

 

Essen, (data) 

 

 

______________________________                   _________________________________ 

Podpis ucznia  Podpis dyrektora szkoły 

 

 

______________________________   

Podpis opiekuna prawnego * 

 

 

______________________________   

Podpis opiekuna prawnego * 
 

Dane i pieczęć szkoły 

_______________________

__ 

_______________________

__ 

_______________________

__ 
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*Jeśli podpis złoży tylko jeden opiekun prawny, potwierdza on, że sprawuje wyłączną opiekę rodzicielską nad uczniem lub że występuje za 

zgodą i w imieniu drugiego opiekuna prawnego.  

Wydano urządzenie  

Apple iPad z akcesoriami  

iPad wymieniony w punkcie 1 Umowy użyczenia ma następujące uszkodzenia powstałe przed jego 

użyczeniem.  

    

   

Opis stanu urządzenia i wydanych akcesoriów 

 
 

     

 

Potwierdzam niniejszym otrzymanie egzemplarza iPada określonego na odwrocie. 

Essen, (data)  

 

______________________________                   _________________________________ 

Podpis biorącego w użyczenie     Podpis kierownictwa szkoły 
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Aneks do umowy użyczenia  

 

Warunki korzystania z iPadów należących do miasta podczas zajęć szkolnych 

 

1. Przedmiot użyczenia / własność 

 

Użyczone urządzenie (w razie potrzeby z odpowiednimi akcesoriami zgodnie z umową użyczenia) 

stanowi własność Miasta Essen i jest bezpłatnie udostępniane Biorącemu w użyczenie przez miasto 

Essen. Dla lepszej czytelności, poniżej pomijamy dodatkowe wzmianki o akcesoriach. Jeśli poniżej 

mowa jest o użyczanym urządzeniu, obejmuje to również wydane akcesoria. 

 

2. Czas trwania / rozwiązanie umowy użyczenia 

 

Użyczenie rozpoczyna się w dniu wydania przedmiotu użyczenia i kończy się po uprzednim 
zawiadomieniu, jednak nie później niż 5 dni szkolnych przed zakończeniem nauki w szkole. Strony 
umowy mogą rozwiązać umowę użyczenia w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. 
Wymaga to stosownego pisemnego powiadomienia dyrekcji szkoły wydającej urządzenie. 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zwrócenia użyczonego urządzenia dyrekcji wyżej wymienionej 

szkoły w należytym stanie po wygaśnięciu niniejszej umowy użyczenia. Użyczone urządzenie musi 

zostać przywrócone do ustawień fabrycznych. Użyczone urządzenie musi zostać zwrócone nie później 

niż trzy dni robocze po wygaśnięciu Umowy użyczenia.  

Jeśli zwrot nie nastąpi w ciągu trzech dni roboczych, Miasto Essen może odmówić jego przyjęcia bez 

dodatkowego ostrzeżenia lub zapowiedzi i w zamian zażądać od biorącego w użyczenie zryczałtowanej 

kwoty w wysokości 200 EUR. Miasto Essen może przyjąć lub odmówić przyjęcia spóźnionego zwrotu 

wedle własnego uznania.  

 

3. Obowiązek udzielania informacji 

 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się do udzielenia informacji o tym gdzie znajduje się użyczone 

urządzenie na każde żądanie oraz do przedstawienia użyczonego urządzenia w stanie gotowości do 

pracy w każdej chwili. 

 

4. Obowiązek dochowania należytej staranności / odpowiedzialność 

 

Biorący w użyczenie ma obowiązek zapewnić, że użyczane urządzenie będzie traktowane z należytą 

dbałością oraz że nie będzie go udostępniać osobom trzecim. 

Biorący w użyczenie jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia, straty i pogorszenie funkcjonalności 

użyczonego urządzenia w okresie obowiązywania umowy i po jego zakończeniu, aż do należytego 
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zwrotu. Odpowiedzialność ta obowiązuje niezależnie od tego, kto jest sprawcą szkody, utraty lub 

pogorszenia funkcjonalności.  

Nie stanowią szkody ewentualne zmiany lub pogorszenie właściwości urządzenia (takie jak normalne 

oznaki zużycia) powstałe w wyniku używania go zgodnie z umową. 

 

5. Używanie 

 

Użyczony sprzęt zostanie udostępniony uczniowi do celów związanych z nauką w szkole lub do celów 

związanych z zajęciami pozalekcyjnymi w domu do końca umowy użyczenia. 

Użyczone urządzenie nie może być wykorzystywane do celów prywatnych lub przez osoby trzecie. 

Służy wyłącznie do uczestnictwa ucznia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, 

w tym do przygotowywania i uzupełniania treści nauczania. Opiekun prawny wyraża zgodę na to, aby 

szkoła mogła utworzyć identyfikator Apple ID (Managed Apple ID) w imieniu ucznia w celu 

umożliwienia mu korzystania zeń na zajęciach szkolnych. Ten identyfikator Apple ID jest niezbędny na 

przykład do tworzenia kopii zapasowych zgodnych z zasadami ochrony danych oraz do logowania się 

do systemu Apple. W celu utworzenia zarządzanego identyfikatora Apple ID używa się imienia, 

nazwiska oraz, jeśli to możliwe, roku urodzenia. Zabronione jest dodawanie prywatnego identyfikatora 

Apple ID a także wprowadzanie zmian w sprzęcie i oprogramowaniu. 

Odpowiedzialność za używanie zgodne z przeznaczeniem spoczywa na opiekunie (opiekunach). 

Użyczone urządzenie jest podłączone do systemu Mobile Device Management (MDM) w centrum 

multimedialnym Szkoły im. Alfrieda Kruppa i stamtąd jest centralnie zarządzane. Oznacza to, że 

urządzenia te mogą być używane tylko w ograniczonym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi ochrony młodzieży oraz danych osobowych. Oprócz technicznych środków ostrożności, 

opiekun ma także obowiązek monitorowania przestrzegania norm ochrony młodzieży oraz danych 

osobowych. Właściciel szkoły ma też możliwość dostępu do urządzeń w dowolnym momencie, między 

innymi w celu zapewnienia pomocy technicznej. W ten sposób nawet pojedyncze urządzenia mogą 

zostać zablokowane i zlokalizowane w razie zgubienia lub kradzieży.  

Wyraźnie zezwala się na pobieranie lub instalowanie na użyczonym urządzeniu wyłącznie legalnych 

aplikacji, programów lub innych dokumentów. Bez względu na dopuszczalność prawną, podczas 

korzystania z urządzenia mobilnego nie wolno umyślnie lub świadomie pobierać, przechowywać ani 

rozpowszechniać treści sprzecznych z konstytucją, o charakterze rasistowskim, propagujących 

przemoc lub pornograficznych. 

 

6. Przechowywanie danych 

 

Dane zgromadzone na użyczonym urządzeniu, takie jak prezentacje, notatki, opracowania itp. zostaną 

usunięte po jego zwrocie. Miasto Essen nie przechowuje żadnych kopii zapasowych danych. 

Dane są zapisywane na odpowiedzialność Biorącego w użyczenie.  

 

7. Utrata 

 



Strona 5 z 6 

 

W przypadku kradzieży użyczonego urządzenia Biorący w użyczenie musi natychmiast powiadomić 

o tym fakcie policję. Protokół lub notatkę policyjną należy przedstawić dyrekcji szkoły na piśmie w ciągu 

trzech dni roboczych. 

Przypadki utraty urządzenia należy zgłaszać dyrekcji szkoły natychmiast po ich stwierdzeniu.  

Jeśli utracone użyczone urządzenie nie może zostać odtworzone, Biorący w użyczenie jest zobowiązany 

do wyrównania powstałej szkody. Ustalona w umowie opłata z tytułu odtworzenia użyczonego 

urządzenia przez miasto Essen wynosi 200 EUR. 

Użyczający może odstąpić od pobrania opłaty za odtworzenie w przypadku udokumentowanej 

kradzieży. W takim przypadku za dowód uznaje się zgłoszenie utraty do dyrekcji szkoły wraz 

z policyjnym protokołem zgłoszenia kradzieży. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. 

 

8. Uszkodzenia 

 

Każde uszkodzenie lub pogorszenie funkcjonalności użyczonego urządzenia lub akcesoriów musi zostać 

zgłoszone kierownictwu szkoły natychmiast po wystąpieniu uszkodzenia lub pogorszenia 

funkcjonalności. 

Biorący w użyczenie poniesie koszty wszelkich napraw, jeśli szkoda została spowodowana umyślnie lub 

w wyniku rażącego zaniedbania przez Biorącego w użyczenie. 

Biorący w użyczenie nie może dokonywać napraw lub wymian na własną rękę ani zlecać ich osobom 

trzecim. 

W przypadku poważnego lub nieodwracalnego uszkodzenia Biorący w użyczenie zobowiązany jest 

zapłacić miastu Essen określoną w umowie kwotę 200 EUR tytułem odtworzenia użyczonego 

urządzenia, o ile uszkodzenie to zostało spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania 

przez Biorącego w użyczenie. 

 

9. Ubezpieczenie 

 

Użyczane urządzenie nie jest ubezpieczone przez miasto Essen. 

Aby zapewnić ochronę przed kradzieżą lub uszkodzeniem (np. w przypadku uszkodzenia wyświetlacza) 

użyczonego urządzenia, można samodzielnie zawrzeć ubezpieczenie z ubezpieczycielem wybranym 

przez Biorącego w użyczenie. Koszty ubezpieczenia ponosi Biorący w użyczenie. 

Biorący w użyczenie powinien wcześniej sprawdzić swoje posiadane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenie gospodarstwa domowego. Możliwe, że odpowiednie 

świadczenia ubezpieczeniowe są już zawarte w istniejących polisach ubezpieczeniowych 

(ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) Biorącego w użyczenie lub mogą być dodatkowo 

wykupione za niewielką opłatą. 
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10. Inne 

 

Miasto Essen ma prawo dochodzić roszczeń wynikających z tej umowy zarówno indywidualnie wobec 

ucznia jako Biorącego w użyczenie, jak i bezpośrednio wobec opiekuna.  

Swoim podpisem opiekun prawny wyraża zgodę na zawarcie umowy użyczenia jako przedstawiciel 

prawny Biorącego w użyczenie i ponosi odpowiedzialność jako dłużnik solidarny, odpowiadając 

zgodnie z prawem cywilnym za wszelkie zobowiązania i szkody związane ze zwrotem iPada.  

Dodatkowe umowy, zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Dotyczy to również zmiany niniejszego wymogu formy pisemnej.  

Gdyby poszczególne postanowienia niniejszej umowy okazały się w całości lub w części nieważne lub 

stały się w całości lub w części nieważne lub pozbawione mocy w wyniku zmiany sytuacji prawnej lub 

w wyniku orzecznictwa Sądu Najwyższego lub w jakikolwiek inny sposób, lub gdyby niniejsza umowa 

zawierała luki prawne, strony zgadzają się, że pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają 

nienaruszone i ważne. W takich przypadkach strony zobowiązują się, stosując zasadę dobrej wiary, do 

zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które jest jak 

najbardziej zbliżone do znaczenia i celu nieważnego postanowienia, przy czym można założyć, że strony 

uzgodniłyby takie postanowienie w momencie zawierania umowy, gdyby wiedziały lub przewidywały 

nieważność lub bezskuteczność pierwotnego postanowienia. To samo dotyczy sytuacji, gdyby niniejsza 

Umowa zawierała lukę prawną. 

Za miejsce właściwości sądowej przyjmuje się Essen. 

 

- Koniec Warunków użytkowania, stan na 03.2022 r. - 

 


