
 

 

 

 

                                         

 

UMOWA UŻYCZENIA 

   

zawarta w Bydgoszczy,  w dniu  3.09.2021 roku, pomiędzy: 

 

1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych Technikum Ekonomiczne nr 1,  zwaną  dalej 

"Użyczającym", 

w imieniu której działa mgr Joanna Wójt – dyrektor szkoły, a 

 

2. …………...……………………………………zwanym dalej "Biorącym w użyczenie"   

zamieszkałym  w…………………………..…………………………..- rodzicem / opiekunem 

prawnym*……………………………….. …………………………………….. - ucznia klasy……. 

Zespółu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy 

 

§ 1. 

Przedmiotem użyczenia są  podręczniki  do klasy……..…..Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Administracyjnych Technikum Ekonomiczne nr 1. 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 3 września 2021 

roku do dnia  25 czerwca 2022 roku. 

 

 

§ 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, zabezpieczy okładką ochronną. Pod pojęciem 

należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego 

z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.    

 

§ 5 

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. 

Zwrot następuje nie później niż do 21 czerwca 2022 roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu 

klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca 

sierpnia 2022 roku. 

               § 6 

 W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe 

używanie, bądź jego  zniszczenia, rodzice są zobowiązani do odkupienia takiego samego podręcznika 

i przekazania go do biblioteki szkolnej.  

 

§ 7 

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z ewidencji 

szkoły, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych. 

 

§ 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 stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej 

umowy.  

 

§ 9 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

  W zakresie nieuregulowanym znajdują zastosowanie postanowienia Zarządzenia Nr 451/2017 

Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7.08.2017 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków 

korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” 

w roku szkolnym 2021/2022 oraz kodeksu cywilnego. 

  

§ 11 

 

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

 

 

Podpisy: 

 

 

              Użyczający:                                                                                    Biorący w użyczenie: 

 

…………………………                                              ……………………………………………… 

 

 


