
 

 

UMOWA UŻYCZENIA SALI KOMPUTEROWEJ 

 

Umowa zawarta w dniu ……...2022r., w Warszawie, pomiędzy: 

Fundacją ZIEMIA I MY z siedzibą w Warszawie, ul. Szlacheckiej 2/53; 03-259 Warszawa, wpisaną pod 

nr KRS 0000794939 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 9522198922, 

REGON 38415286700000,  

reprezentowaną przez Justynę Banaszczak – Prezesa Fundacji 

zwaną dalej Korzystającą 

a 

Szkołą Podstawowa nr ……….im ………; ul. ………………………… Warszawa 

reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły: ………………………… działającą na podstawie pełnomocnictwa 

GP-……………………. z dnia …………………… 

w dalszej części umowy zwaną Użyczającą 

 

§1 

Użyczający udostępnia nieodpłatnie salę komputerową wraz ze sprzętem w celu przeprowadzenia 

warsztatów z druku 3D dla uczniów SP……………………………………………………………………….…zgodnie z 

projektem pn.” WARSZAWSKA EDU 3D AKCJA - WARSZTATY ZIEMIA I MY” dofinansowanym przez 

miasto stołeczne Warszawa. W ustalonym wspólnie terminie realizacji zadania, zgodnie ze zgłoszeniem 

do projektu poprzez stronę internetową. 

§2 

Korzystający zobowiązuje się do utrzymania stanu technicznego wykorzystywanego pomieszczenia 

wraz ze sprzętem w takim samym stanie jak został użyczony, pozostawienia ładu i porządku po 

skończonych zajęciach. 

§3 

Wszelkie szkody wynikłe w trakcie korzystania z pomieszczenia ponoszą osoby korzystające. 

§4 

Użyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki zaistniałe podczas zajęć. 

§5 



 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania projektu tj. okres od 12.09.2022 do 30.11.2022r.  

z możliwością dalszego przedłużenia. 

2. Integralną częścią umowy jest Załącznik nr 1 określający daty i ilość godzin korzystania  

z użyczonej Sali, zaakceptowany przez obie strony. 

3. Każda ze stron może pisemnie wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyny. 

 

§6 

Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu użyczania pomieszczeń, lub zasad 

korzystania stosowanych przez Użyczającego, stanowiącego integralną część umowy. 

§7 

W przypadku rozwiązania umowy Korzystający zobowiązany jest rozliczyć się z Użyczającym i zdać 

przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym w terminie określonym przez Użyczającego. 

§8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą mieć przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§10 

Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania. 

§11 

Umowę sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

……………………………………      ………………………………… 

Korzystający        Użyczający 

  

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

   

DATA ILOŚĆ GODZIN ŁĄCZNY KOSZT SALI 
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