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Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze 

 

UMOWA UŻYCZENIA 

 

Zawarta w Szkole Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w dniu …………………………, 

pomiędzy: 

1. Szkołą Podstawową nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze, zwanej dalej 

„Użyczającym”, w imieniu, której działa Aleksandra Białęcka – dyrektor szkoły a 

 

2. …………………………………………………………………….  zwanym dalej „Biorącym  

w użyczenie” zamieszkałym w: 

……………………………………………………………………………………, 

rodzicem/opiekunem prawnym ucznia – ………………………………...………………….. – 

klasy  ..…  Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze. 

 

§ 1 

Przedmiotem użyczenia jest komplet podręczników zakupionych w ramach dotacji podręcznikowej. 

Użyczający oświadcza, że działa w imieniu Miasta Zielona Góra, jego właściciela oraz że oddaje w 

bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie, a Biorący w użyczenie – przyjmuje. 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta jednorazowo na cały okres pobierania nauki przez ucznia w Szkole 

Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze. Pobrany komplet podręczników należy 

zwrócić przed zakończeniem danego roku szkolnego – w trybie określonym harmonogramem, o którym 

Bibliotekarz poinformuje Wychowawcę. 

§ 3 

Biorący w użyczenie oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, 

że jest on przydatny do umówionego użytku. 

§ 4 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego 

przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie 

przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia. 
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§ 5 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

Użyczający może żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika. 

§ 6 

Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić 

Użyczającemu przedmiot użyczenia w terminie określonym przez harmonogram, o którym 

każdorazowo będzie informować Bibliotekarz.  

§ 7 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w 

przypadku, gdy jego dziecko zostanie wykreślone z ewidencji uczniów szkoły. Przepisy § 4 - § 6 stosuje 

się odpowiednio. 

§ 8 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a 

ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

jeżeli Biorący w użyczenie będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

spowoduje znaczne pogorszenie jego walorów użytkowych i estetycznych lub naruszy inne 

postanowienia niniejszej umowy. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

                                                                                                                     Biorący w użyczenie 

 

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

 


