
UMOWA UŻYCZENIA 

(Pieczęć szkoły) 

zawarta w Gdańsku w dniu  ------------------------------ pomiędzy Szkołą Podstawową nr 47 w Gdańsku przy ul. 

Reformackiej 18, zwaną dalej "Użyczającą", reprezentowaną przez Panią Barbarę Deptałę – Dyrektora szkoły 

a  ---------------------------------------------------------------- (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) zwanym 

dalej "Biorącym w użyczenie" zamieszkałym w  ---- (adres) 

rodzicem /opiekunem prawnym ucznia klasy  ------- Szkoły Podstawowej nr 47 

 -------------------------------------------------------------------  (imię i nazwisko ucznia) 

§ 1 

Przedmiotem użyczenia są podręczniki. Użyczający oświadcza, że jest ich właścicielem oraz, że oddaje w 

bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie, a Biorący w użyczenie Przedmiot użyczenia przyjmuje. 

§ 2 

Użyczający może upoważnić pracownika szkoły do występowania w zakresie zapisów Umowy Użyczenia i 

realizacji jej postanowień. 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na okres trwania nauki w szkole Pana/Pani syna/córki, tj. od dnia 1 września do dnia 

zakończenia zajęć edukacyjnych w ostatnim roku nauki. 

§ 4 

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

jest on bez wad oraz będzie przydatny w nauce. 

§ 5 

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

i że utrzyma go w należytym stanie. 

§ 6 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników Biorący w użyczenie zobowiązany jest 

do zwrotu kosztu zakupu podręczników i dokonania w terminie do 30 czerwca w danym roku szkolnym 

wpłaty na konto: Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku nr konta 96 1240 1268 1111 0010 3840 9209 

§ 7 

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić 

Użyczającemu przedmiot użyczenia w terminie i miejscu wskazanym przez Użyczającego (biblioteka szkolna). 

§ 8 

Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w przypadku 

przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły. 

§ 9 

Sprawy nieobjęte niniejszą umową będą regulowane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy dla siedziby Użyczającego. 

§ 11 

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



Użyczający (podpis i pieczęć): 
Biorący w użyczenie (podpis): 

 


