
UMOWA UŻYCZENIA 

zawarta w dniu 01 września 2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy 

1. Zespołem Szkół Urszulańskich we Wrocławiu (Gimnazjum), zwanym dalej „Użyczającym”  
w imieniu której działa mgr Zuzanna Filipczak – dyrektor szkoły, a  

2. ………………………………………………………………….. zwanym dalej „Biorącym  
w użyczenie” zamieszkałym w …………………………………….. -  rodzicem/opiekunem 
prawnym*………………………………………………………………… - ucznia klasy 1… 
Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu. 

§1 

1. Użyczający oświadcza, że  jest właścicielem podręcznika/ materiałów edukacyjnych: 
• Świat biologii  
• Chemia Nowej Ery   
• Świat fizyki   
• Świat bez tajemnic: podręcznik do geografii  
• Gra muzyka: podręcznik do muzyki dla gimnazjum 
•  Historia: podręcznik dla gimnazjum   
• Informatyka: podręcznik dla gimnazjum   
• Myśli i słowa: literatura – kultura – nauka o języku  
• Matematyka: podręcznik dla gimnazjum  
• Plastyka: podręcznik dla gimnazjum 
• Adosphère: méthode de Francis 
• Access 1, Acces 2 lub Next Move3 (podręcznik do języka angielskiego) 
• Mit Links! Kurs wieloletni (podręcznik do języka niemieckiego) 

 
2. Przedmiotem użyczenia są podręcznik wyżej wymieniony oraz materiały edukacyjne do klasy  
1 gimnazjum. 

 
§2 

1. Z dniem podpisania umowy Użyczający użycza i daje bezpłatne użytkowanie Biorącemu  
w użyczenie, a Biorący przyjmuje do używania przedmiot użyczenia określony w §1, zwanym 
dalej podręcznikiem oraz materiałami edukacyjnymi, na czas oznaczony – od dnia 1 września 
2015 r o k u  do dnia 26 czerwca 2016 roku. 

 
2. W przypadku zmiany Szkoły umowa rozwiązuje się wraz ze zwrotem podręcznika. 

 
§3 

Biorący w użyczenie oświadcza, że odebrał podręcznik / materiały edukacyjne, zapoznał się  
z  ich stanem i stwierdza, że są  one przydatne do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych 
zastrzeżeń. 

 
§4 

1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do używania podręcznika zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz  do utrzymania go w należytym stanie. 

2. Biorącemu do używania nie wolno oddawać podręcznika do  korzystania innym osobom. 
 

§5 



W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nieoddania w terminie  podręcznika Biorący  
w  użyczenie zobowiązuje się do zwrotu: 

1) Kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub Kosztu podręcznika do zajęć 
z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, o którym mowa w 
art.  22 pkt 1ustawy o systemie oświaty(Dz.U. z 2014 r. poz. 811), określonego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu 
obsługującego tego ministra. 

 
§6 

O wysokości kosztów, którychmowa w §5, Użyczający zawiadomi Biorącego w użyczenie, wzywając 
do zapłaty stosownej kwoty. Koszt pełnego pakietu książek oraz materiałów edukacyjnych wynosi 
250 zł. 
 

§7 

Biorący do używania przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku zwrotu wypożyczonych 
podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone bądź zniszczone podręczniki Szkoła sprawę skieruje 
na drogę postępowania sądowego. 
 

§8 
Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiotu użyczenia 
również w przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły. 

 
§9 

Biorący w użyczenie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem korzystania  
z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i akceptuje jego treść. 

§10 

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 stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej 
umowy. 
 

§11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

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

Użyczający Biorący w  użyczenie 
 

*Niepotrzebne skreślić 

 


