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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

zawarta w dniu ........................ w .................................... pomiędzy: Zespołem Szkolno Przedszkolnym 

w Ruścu w imieniu którego działa: Wiesław Klasztorny – Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  

w Ruścu zwanym dalej „Usługodawcą”,  

a  ............................................................................... z siedzibą w ........................................... 

reprezentowanym przez  ............................................................................................................ 

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

nazwisko, imię lub nazwa, adres), 

NIP (PESEL)......................................... zwanym dalej „Usługobiorcą ”, o następującej treści: 

§ 1. 

Usługodawca oświadcza, że jest administratorem (zarządcą) obiektu szkoły, w której zlokalizowane 
jest pomieszczenie/są pomieszczenia będące przedmiotem niniejszej umowy. 

§ 2. 

1. Usługodawca  udostępnia  i oddaje w używanie  salę gimnastyczną  i przyległe szatnie, toalety 
mieszczące się w budynku szkoły wraz  z urządzeniami  

2. Usługobiorca będzie wykorzystywał lokal (pomieszczenie/a) w celu ........................................ 
.................................................. w dniach (dniu) .................................... w godzinach ............... 
...................................... Osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia Usługobiorcy jest 
........................................................... zam. .................................................. tel: ....................................... 

3. Ponadto Usługodawca  zobowiązuje się do:  

a) udostępnienia szatni i toalet obiektu sali gimnastycznej, 

b) ogrzewania pomieszczeń w okresie sezonu grzewczego, 

c) oświetlenia pomieszczeń. 

§ 3. 

1. Z tytułu udostępnienia lokalu (pomieszczenia) Usługobiorca uiści Usługodawcy  opłaty 
w wysokości ........................ zł  za 1 godz. zegarową pobytu (cenę umowną) za ................... (podać 
liczbę godz.), tj. łącznie ............................... zł brutto (słownie: ....................................). 

§ 4. 

1. Usługobiorca zobowiązany jest do: 

a) korzystania z lokalu z należytą starannością i zgodnie z celem określonym w §2 ust.2, 

b) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów bhp i ppoż., 

c) niedokonywania bez zgody Usługodawcy zmian funkcjonalnych  lokalu (pomieszczenia), 

d) zapewnienia należytej opieki osobom przebywającym w udostępnionych pomieszczeniach. 

2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia w lokalu (pomieszczeniach) powstałe 
w czasie korzystania z lokalu (pomieszczeń), choćby powstały z winy osoby trzeciej. W razie 
powstania takich uszkodzeń Usługobiorca jest obowiązany dokonać stosownych napraw na swój 
koszt. 

3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie dokona napraw, o których mowa w ust.2 w terminie 
uzgodnionym z Usługodawcą, Usługodawca dokona napraw we własnym zakresie a kosztami obciąży 
Usługobiorcę.  
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§ 5. 

Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność cywilno prawną za szkody na zdrowiu lub życiu osób 
przebywających w udostępnionym obiekcie  (pomieszczeniach) od momentu wejścia uczestników 
zajęć do opuszczenia terenu szkoły. 

§ 6. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas  oznaczony i obowiązuje od dnia ............. do dnia .............. 

Uwaga! W przypadku umowy okresowej  należy określić w załączniku do umowy szczegółowe terminy 
korzystania z sali lub pomieszczenia – grafik lub harmonogram podpisany przez strony umowy. 

2. Umowa zawarta na okres powyżej 1 miesiąca może zostać rozwiązana przez każdą ze stron 
z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 7. 

Usługodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku  gdy 
Usługobiorca korzysta z lokalu niezgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

§ 8. 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 
otrzymuje Usługodawca, jeden egzemplarz Usługobiorca. 

  

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

(podpis usługodawcy)                                         (podpis usługobiorcy) 

 
 


