
 

 

1 Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku – rok szkolny 2022/2023 

UMOWA UŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

 

Zawarta w dniu …………………………….. 2022 roku pomiędzy: 

1. Szkoła Podstawowa nr 69  w Gdańsku, zwanym dalej „Użyczającym”, w imieniu którego 

działa Krystyna Baryś – dyrektor szkoły, a: 

 

2. Rodzicami ucznia ………………………………………………….klasy ……….. Szkoły 

Podstawowej nr 69 w Gdańsku, zwanych dalej „Biorącymi w użyczenie”. 
 

§ 1 

1. Przedmiotem użyczenia jest komplet podręczników do klasy …….. szkoły podstawowej. 

2. Użyczający oświadcza, że jest ich właścicielem oraz że oddaje w bezpłatne używanie 

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

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych roku szkolnego, tj. od dnia 1 września 

2022 roku do dnia 16 czerwca 2023 roku. 

 

§ 3 
Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używać podręczników zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz że utrzyma je w należytym stanie. 

 

§ 4 

Przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w szkole, niezależnie od przyczyny, Biorący                  
w użyczenie podręczniki zobowiązuje się zwrócić je Użyczającemu w terminie i miejscu 

wskazanym przez Użyczającego. 

 

§ 5 

1. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika Biorący w użyczenie zobowiązany 

jest do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. 
2. Wpłaty za podręczniki w sytuacji opisanej w ust.1 wnoszone będą po wezwaniu                            

w terminie w wezwaniu określonym, bezpośrednio na rachunek dochodów budżetowych 

szkoły.  

Nr konta: 16124012681111001038419282 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, zwrot za zniszczone lub 
zgubione podręczniki. 

 

§ 6 

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania rodziców z niniejszą umową. 

 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Kodeks Cywilny. 

 

§ 8 

W przypadku sporów Sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla Użyczającego. 

 
§ 9 

Zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, mogą nastąpić wyłącznie w formie 

pisemnej. 

 

§ 10 

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

 

 

 

Użyczający:                                                                              Biorący w użyczenie 
 

…………………………..                                                     …………………………………………. 


