
ZARZĄDZENIE NR 3/2017 
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

z dnia 18 stycznia 2017 roku 
 

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń  

i wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

 

Na podstawie § 15 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mordach zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Wprowadzam Regulamin wynajmu pomieszczeń i wyposażenia Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mordach w brzmieniu podanym w Załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 2 

Traci moc zarządzenie nr 13/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mordach z dnia 8 lipca 2014 roku. 
 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 
 
 
 
 

Dyrektor Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Kultury w Mordach  

 
 /-/ mgr Łukasz A. Wawryniuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik  

do Zarządzenia nr 3/2017 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

z dnia 18 stycznia 2017 r. 

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MORDACH 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

1. Regulamin wynajmu pomieszczeń i wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mordach, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wyjmowania 

pomieszczeń i wyposażenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach. 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, zwany dalej Ośrodkiem Kultury, 

zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 

25 października 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz zgodnie ze Statutem 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach przyjętym uchwałą nr 

XXI/110/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 października 2012 r., może 

uzyskiwać przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz składników majątku 

Ośrodka Kultury. 

3. Pierwszeństwo wynajmu pomieszczeń przysługuje następującym podmiotom: 

a.) jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Mordy (zakłady i jednostki 

budżetowe itp.); 

b.) placówkom oświatowym z terenu gminy Mordy; 

c.) organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, grupom nieformalnym 

działającym pro publico bono, których siedziba znajduje się na terenie gminy 

Mordy lub poprzez działalność których realizowane są cele statutowe Ośrodka 

Kultury w Mordach; 

d.) osobom fizycznym i prawnym prowadzącym zajęcia lub warsztaty w Ośrodku 

Kultury w Mordach, poprzez realizowane cele statutowe Ośrodka Kultury  

w Mordach. 

 

§ 2 

Nieodpłatne i odpłatne korzystanie  

z sal i wyposażenia Ośrodka Kultury w Mordach 



1. Z sal Ośrodka Kultury mogą korzystać nieodpłatnie: 

a.) instruktorzy prowadzący zajęcia oraz dzieci, młodzież i dorośli w ramach 

prowadzonych zajęć w Ośrodku Kultury; 

b.) Burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz Rada Miejska w Mordach w ramach 

wykonywania swoich ustawowych praw i obowiązków, z wyłączeniem spotkań 

wyborczych i politycznych; 

c.) członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców 

lokalnej społeczności dla realizacji zadań statutowych, w tym: Ochotnicze 

Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Emerytów i Rencistów itp.; 

d.) członkowie zespołów, kół zainteresowań i grup działających w Ośrodku Kultury 

w Mordach 

e.) mieszkańcy w ramach organizowanych inicjatyw lokalnych, m. in.: imprezy 

kulturalne, warsztaty, nieodpłatne szkolenia. 

 

2. Osoby wymienione w §2 pkt 1 c-e, chcąc skorzystać z pomieszczeń Ośrodka Kultury 

lub jego wyposażenia, muszą podpisać umowę użyczenia z dyrektorem Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. Biorący w użyczenie ponoszą pełną 

odpowiedzialność na pomieszczenia i wyposażenie. Szczegółowy zakres 

odpowiedzialności zawierać będzie umowa użyczenia, której wzory określają 

Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu. W zależności od okoliczności, 

treści umów zawieranych z Biorącym w użyczenie mogą być każdorazowo 

rozszerzone lub skrócone. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor Ośrodka 

Kultury.  

3. Opłata za korzystanie z pomieszczeń Ośrodka Kultury w Mordach jest pobierana 

od: 

a.) osób fizycznych, chcących wynająć sale w celach prywatnych i innych (np. 

przyjęcia rodzinne, spotkania okolicznościowe, szkolenia, spotkania 

przedwyborcze itp.); 

b.) podmiotów gospodarczych, chcących wynająć sale w celu zorganizowania 

spotkań, szkoleń, pokazów, prezentacji itp.; 

c.) innych podmiotów, np. komitetów wyborczych; 

d.) osób fizycznych, prawnych i nieposiadających osobowości prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw 

państwowych, spółek  itp.  (dotyczy najmu długotrwałego, o którym mowa  

w pkt. 4 i 6 niniejszego paragrafu). 

4. Wynająć tymczasowo (okazjonalnie, tj. do 14 dni) lub długotrwale (tj. powyżej 14 

dni) salę lub wyposażenie może jedynie osoba pełnoletnia, zwana dalej Najemcą. 

Najemca nie może podnajmować/udostępniać pomieszczeń lub wyposażenia 

innym osobom, chyba że umowa stanowi inaczej. 

5. Odpłatność za wynajęcie tymczasowe sali lub wypożyczenie wyposażenia, przez 

osoby, podmioty itd. określone w §2 pkt. 3a-3c, obejmuje następujące składniki 

określone odrębnym zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Mordach: 

a.) opłatę za wynajęcie /wypożyczenie; 



b.) kaucję gwarancyjną (o ile jest wymagana), która jest w całości zwracania po 

wynajmie/wypożyczeniu w przypadku, gdy nie ma ubytków powstałych  

z winy Najemcy. 

6. Odpłatność za najem długotrwały sali lub lokalu, przez osoby, podmioty itd. 

określone w §2 pkt. 3d, obejmuje następujące składniki, które są ustalane 

indywidualnie, w zależności od przedmiotu i celu najmu oraz warunków 

szczegółowych: 

c.) opłatę miesięczną (czynsz) za m2 sali/lokalu; 

d.) kaucję gwarancyjną (o ile jest wymagana), która jest w całości zwracania po 

okresie najmu w przypadku, gdy nie ma ubytków powstałych  

z winy Najemcy. 

7. Wzór umowy najmu długotrwałego określa Załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. W zależności od okoliczności, treść umowy zawieranej z Najemcą 

może być każdorazowo rozszerzona lub skrócona. Decyzję w tym zakresie 

podejmuje Dyrektor Ośrodka Kultury.  

§ 3 

Wynajem sal przez osoby fizyczne w celach prywatnych i innych 

1. W celu wynajęcia sali przez osoby, o których mowa w §2 pkt. 3a i 3c, Najemca ma 

za zadanie: 

a.) zarezerwować termin osobiście, mailowo, faksem, pocztą lub telefonicznie; 

b.) zawrzeć umowę wynajmu w siedzibie Ośrodka Kultury w Mordach 

określającą szczegółowe zasady wynajmu; 

c.) dokonać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

2. W przypadku rezerwacji sali przez Najemcę z co najmniej 30-dniowym 

wyprzedzeniem liczonym od dnia planowanego wynajęcia sali, Wynajmujący 

(Ośrodek Kultury) może pobrać zaliczkę w wysokości 50% całej kwoty za wynajem. 

3. Najemca na 10 dni przed dniem planowanego wynajęcia sali ma za zadanie 

potwierdzić aktualność dokonanej przez siebie rezerwacji.  

4. W przypadku pobrania zaliczki przez Wynajmującego, Najemca musi dokonać 

potwierdzenia rezerwacji sali w siedzibie Wynajmującego w formie pisemnej na 

formularzu, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

5. W przypadku, gdy Najemca, od którego Wynajmujący pobrał zaliczkę, nie 

potwierdzi dokonanej przez siebie rezerwacji lub zrezygnuje z wynajmu sali  

w terminie krótszym niż 10 dni przez planowanym wynajęciem sali, Wynajmujący 

nie zwraca Najemcy wpłaconej zaliczki. 

6. Przed oddaniem sali Najemcy sporządzany jest fakultatywnie Protokół 

przekazania sali najemcy, którego wzór określa Załącznik nr 5 do niniejszego 

Regulaminu. Ponadto jeśli Najemca rezerwuje salę wraz z naczyniami  

i zastawą stołową, sporządzany jest spis naczyń oddanych Najemcy na czas 

wynajmu. Wzór spisu określa Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu 

7. Jeśli Najemca zamierza korzystać z zaplecza kuchennego, zaopatrzenie się  

w butle gazowe do kuchenek leży w zakresie Najemcy. 



8. Za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas wynajmu obiektu lub wyposażenia 

odpowiada Najemca. 

9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków dokonanych z winy Najemcy 

sporządza się Protokół odbioru sali, którego wzór określa Załącznik nr 7 do 

niniejszego Regulaminu.  

10. Zwrot kaucji gwarancyjnej następuje po wynajmie. 

11. W przypadku powstania szkód podczas wynajmu możliwy jest zwrot 100% 

wpłaconej kaucji jedynie w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt. 12 zdanie drugie.  

12. Naprawy uszkodzeń powstałych podczas wynajmu są dokonywanie z kaucji 

wpłaconej przez Najemcę. Dopuszcza się warunkowo dokonanie naprawy 

uszkodzeń przez Najemcę na własny koszt w terminie 7 dni liczonych od dnia 

zdania obiektu po wynajmie. 

13. Do obowiązków Najemcy należy zostawienie porządku we wszystkich 

zajmowanych pomieszczeniach oraz wokół terenu przed wejściem bezpośrednio po 

zakończeniu korzystania z obiektu.  

14. Najemca odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu  

w trakcie wynajmu. 

15. Najemca w przypadku organizacji koncertów, imprez rodzinnych  

z wykorzystaniem muzyki itp. zobowiązuje się do uiszczenia opłat ZAiKS  

i pokrewnych oraz okazania dokumentów w razie ewentualnej kontroli.  

 

 

 

§ 4 

Wynajem sal przez podmioty gospodarcze 

 

1. W celu wynajęcia sali przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w §2 pkt. 

3b, Najemca ma za zadanie: 

a.) zarezerwować termin osobiście, mailowo, faksem lub drogą pocztową; 

b.) przekazać dane do umowy; 

c.) podpisać umowę wysłaną przez Wynajmującego w dwóch egzemplarzach,  

a następnie odesłać jeden egzemplarz na adres Wynajmującego; 

d.) dokonać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem najpóźniej w dniu 

wynajmu, jednak przed wejściem na wynajmowaną salę. 

2. Jeśli z winy Najemcy przedłuży się czas korzystania przez niego wynajmowanej 

sali, Wynajmujący ma prawo z tego tytułu obciążyć Najemcę dodatkowymi 

kosztami zgodnie z cennikiem.  

3. Najemca powinien zostawić porządek w wynajmowanej sali. 

 

§ 5 

Wypożyczanie wyposażenia  

 



1. Osoba wypożyczająca wyposażenie Ośrodka Kultury w Mordach (stoły, krzesła, 

obrusy, naczynia, stroje itp.)  powinna: 
a.) zarezerwować przedmiot osobiście, mailowo, faksem, pocztą lub 

telefonicznie; 

b.) zawrzeć umowę wypożyczenia w siedzibie Ośrodka Kultury w Mordach 

określającą szczegółowe zasady wypożyczenia; 

c.) dokonać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności za sprzęt brany przez wynajmującego 

wyposażenie określać będzie umowa wypożyczenia, której wzór określa 

Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. W zależności od okoliczności, treść 

umowy może być każdorazowo rozszerzona lub skrócona. Decyzję w tym 

zakresie podejmuje Dyrektor Ośrodka Kultury.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowy zakres odpowiedzialności dotyczący osób wyjmujących salę, o których 

mowa w §2 pkt. 3a-3c, zawierać będzie umowa najmu pomieszczenia, której wzór 

określa Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu. W zależności od okoliczności, 

treść umowy może być każdorazowo rozszerzona lub skrócona. Decyzję w tym 

zakresie podejmuje Dyrektor Ośrodka Kultury.  

2. Z instruktorami, o których mowa w §2 pkt. 1a zawiera sie umowy na organizację  

i prowadzenie zajęć tylko w przypadku, gdy instruktor prowadzi działalność 

gospodarczą lub reprezentuje firmę prowadzącą taką działalność i wystawia faktury 

za prowadzone zajęcia. Wzór umowy na organizację i prowadzenie zajęć określa 

Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. W zależności od okoliczności, treść 

umowy może być każdorazowo rozszerzona lub skrócona. Decyzję w tym zakresie 

podejmuje Dyrektor Ośrodka Kultury.  

3. Ze względu na interes Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, dyrektor 

M-GOK-u może wynająć salę lub wypożyczyć wyposażenie bez pobierania opłat lub 

obniżyć obowiązujące stawki. 

4. Wynajmujący/Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na 

osobach i mieniu będące skutkiem korzystania z obiektu lub jego wyposażenia w 

sposób niezgodny z ich przeznaczeniem bądź z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

5. Osoby korzystające z pomieszczeń Ośrodka Kultury są zobowiązane do 

przestrzegania przepisów BHP, ppoż. oraz przepisów dotyczących porządku 

publicznego. 

6. Skargi i wnioski należy składać do dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Mordach.  

7. Sprawy sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga dyrektor Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

 

 



 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu  

wynajmu pomieszczeń i wyposażenia  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

UMOWA UŻYCZENIA 

zawarta w dniu ……………………………….. w Mordach 

pomiędzy Użyczającym: 

  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach, 

ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy (NIP: 821-16-41-289)  

reprezentowanym przez: …………………………………… 

 

a  Biorącym w użyczenie: 

  ……………………………………  

§ 1 

Użyczający udostępnia nieodpłatnie Salę ………………………. Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mordach w celu …………………………….. w dniu ……………….. w godz. ……………… . 

§ 2 

Po zakończeniu spotkania użyczany obiekt ma być sprzątnięty i w stanie nienaruszonym. 

§ 3 

Biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność materialną i cywilną za porządek  

i ochronę ppoż. oraz stan całości obiektu i sprzętu w trakcie i bezpośrednio po zakończeniu 

spotkania. Ponadto Biorący w użyczenie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem 

wynajmu pomieszczeń i wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. 

§ 4 

Ewentualne obciążenia finansowe (podatkowo-skarbowe) związane z niniejszą Umową  

ponosi Biorący w użyczenie. 

§ 5 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

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

           Biorący w użyczenie                                                                                         Użyczający 



Załącznik nr 2  

do Regulaminu  

wynajmu pomieszczeń i wyposażenia  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

UMOWA UŻYCZENIA 

zawarta w dniu ……………………………….. w Mordach 

pomiędzy Użyczającym: 

  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach, 

ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy (NIP: 821-16-41-289)  

reprezentowanym przez: …………………………………… 

 

a  Biorącym w użyczenie: 

  ……………………………………  

§ 1 

Użyczający udostępnia nieodpłatnie Biorącemu w użyczenie ………………………., którego 

właścicielem jest Użyczający. Biorący w użyczenie oświadcza, że przedmiot użyczony jest 

sprawny i w dobrym stanie technicznym. 

§ 2 

Biorący w użyczenie potwierdza pisemnie odbiór opisanego w §1 przedmiotu użyczenia 

poniżej tekstu niniejszej Umowy. Ponadto Biorący w użyczenie oświadcza, że zapoznał się  

z Regulaminem wynajmu pomieszczeń i wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Mordach. 

§ 3 

Biorący w użyczenie zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim.  

W przeciwnym  wypadku Użyczający ma prawo natychmiast odstąpić od Umowy. 

§ 4 

Użyczający oddaje Biorącemu w użyczenie wyżej wymieniony przedmiot wypożyczenia na 

okres od dnia ……………….. do dnia ……………….. . Po upływie niniejszego terminu na 

Biorącym w użyczenie ciąży obowiązek niezwłocznego zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie 

niepogorszonym. 

§ 5 

Na Biorącym w użyczenie ciąży również obowiązek dokonywania napraw użyczonego 

przedmiotu w przypadku jego uszkodzenia lub odkupienia w przypadku trwałego 

uszkodzenia. 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 



§ 7 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 8 

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

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

           Biorący w użyczenie                                                                                         Użyczający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Regulaminu  

wynajmu pomieszczeń i wyposażenia  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

 

UMOWA  

zawarta w dniu ……………………………….. w Mordach 

pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach, zwanym w dalszej części 

Umowy WYNAJMUJĄCYM, reprezentowanym przez: …………………………………… 

 

a 

……………………………………, zwanym w dalszej części Umowy NAJEMCĄ.  

 

§ 1 

Przedmiotem najmu jest lokal o pow. ………… składający się z … pomieszczenia w budynku 

WYNAJMUJĄCEGO przy ul. ………………….. . 

§ 2 

Najem lokali następuje z przeznaczeniem na ………………………………………………………………. . 

 

§ 3 

1. Umowa jest zawarta na okres od …. do …. . 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z ………………… 

wypowiedzeniem, dokonanym w formie pisemnej, w przypadku …………………………. . 

3. WYNAJMUJĄCY zastrzega możliwość rozwiązania umowy z ……………….. 

wypowiedzeniem w przypadku braku płatności czynszu za okres co najmniej  …… 

miesięcy.  

 

§ 4 

1. Strony uzgadniają czynsz w wysokości …… zł za m2, tj. …………… zł (słownie: ……….) 

brutto za miesiąc, płatny na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach: 

…………………………………………………………. . Czynsz za okres Umowy, określony w §3 

pkt. 1., wynosi …………………… zł (słownie: ……….) brutto. 

2. Należność będzie regulowana przez NAJEMCĘ na podstawie faktur  wystawionych  

i doręczanych przez WYNAJMUJĄCEGO do  ……. dnia każdego miesiąca. Należność 

za czynsz będzie płatna na konto Wynajmującego w terminie ………………….. . 

3. W ramach czynszu WYNAJMUJĄCY zapewnia ogrzewanie lokalu w okresie 

grzewczym, korzystanie z toalety oraz ponosi koszty energii elektrycznej. 

4. Remonty bieżące lokalu NAJEMCA będzie dokonywał we własnym zakresie.  

§ 5 



NAJEMCA oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem wynajmu pomieszczeń i wyposażenia 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie 

mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Umowy będzie rozstrzygać Sąd 

właściwy ………………….. . 

 

§ 8 

Umowę sporządzono się w ……. jednobrzmiących egzemplarzach po ……. dla każdej  

ze stron. 

 

 

           NAJEMCA             WYNAJMUJĄCY 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4  

do Regulaminu  

wynajmu pomieszczeń i wyposażenia  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

 

 

 

Mordy, _________________ 
                                                                               data 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE REZERWACJI SALI 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana* potwierdzam rezerwację Sali Konferencyjnej/  

Teatralnej* na dzień ……………………………………………………………………………….. w celu  

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

 Jednocześnie potwierdzam znajomość Regulaminu wynajmu pomieszczeń  

i wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. 

 

__________________________ 
                                               podpis Najemcy 

 

 

 

 

 

___ 

*niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 5  

do Regulaminu  

wynajmu pomieszczeń i wyposażenia  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

 

………………………………………………… 
                                                            miejscowość, data 

 

Protokół przekazania sali najemcy 

I. Dane najemcy:  

 

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

 

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

 

II. Termin wynajmu: ……………………………………………………………………………………………. 

 

III. Opis usterek istniejących przed oddaniem obiektu do wynajmu: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sporządził: _____________________ 

Dnia: ______________________ 20__ r. 

__________________ 

                                                                                                podpis najemcy 

 



Załącznik nr 6  

do Regulaminu  

wynajmu pomieszczeń i wyposażenia  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

 

 

Zestawienie naczyń wydanych dla Pani/Pana 

………………………………………….... w dniu ……………. 
 

 

 

 

 

 

Potwierdzam wydanie ww. naczyń we wskazanej ilości 
 
 
 

…………………………………………… 

Data i podpis Wynajmującego
  

 
 
 

…………………………………………. 

Data i podpis Najemcy 
 

 

Potwierdzam przyjęcie ww. naczyń we wskazanej ilości 
 
 
 

…………………………………………… 

Data i podpis Wynajmującego
  

 
 
 

…………………………………………. 

Data i podpis Najemcy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Ilość wydanych 
naczyń 

Ilość przyjętych 
naczyń 

   

   



Załącznik nr 7  

do Regulaminu  

wynajmu pomieszczeń i wyposażenia  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

………………………………………………… 
                                                            miejscowość, data 

 

 

Protokół odbioru obiektu po wynajmie 

 
 

I. Dane najemcy:  

 

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

 

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

 

II. Termin wynajmu: ……………………………………………………………………………………………. 

 

III. Opis usterek powstałych z winy najemcy: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sporządził: _____________________ 

Dnia: ______________________ 20__ r. 

__________________ 

                                                                                                 podpis najemcy 

 



Załącznik nr 8 

do Regulaminu  

wynajmu pomieszczeń i wyposażenia  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

 

                         UMOWA WYPOŻYCZENIA 

                                                 zawarta w dniu ………………………………. 

pomiędzy  

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury  

ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy, NIP 821-16-41-289, REGON 001013909  

reprezentowanym przez ……………………………….., zwanym dalej Wypożyczającym  

a 

……………………………., zwanym dalej Biorącym. 

§ 1 

Przedmiotem wypożyczenia jest ………………………, którego właścicielem jest Wypożyczający. 

Wypożyczający oświadcza, że przedmiot wypożyczenia jest sprawny i w dobrym stanie 

technicznym. 

§ 2 

Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej przedmiotu wypożyczenia poniżej 

tekstu niniejszej Umowy. Ponadto Biorący oświadcza, że zapoznał się  

z Regulaminem wynajmu pomieszczeń i wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Mordach. 

§ 3 

Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu wypożyczenia zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim.  

W przeciwnym  wypadku Wypożyczający ma prawo natychmiast odstąpić od Umowy.  

§ 4 

Koszt wypożyczenia rzeczy ponosi Biorący. Koszt wypożyczenia wynosi: 

Nazwa Ilość Koszt 

jednostkowy 

Suma 

    

 SUMA (łącznie):  

(słownie:  ……………………….) płatne gotówką/przelewem* na podstawie paragonu/faktury*. 



§ 5 

Wypożyczający oddaje Biorącemu wyżej wymieniony przedmiot wypożyczenia na okres od 

dnia …………….. r. do dnia …………….. r. Po upływie niniejszego terminu  

na Biorącym ciąży obowiązek niezwłocznego zwrotu przedmiotu wypożyczenia w stanie 

niepogorszonym. 

§ 6 

Na Biorącym ciąży również obowiązek dokonywania napraw wypożyczonego przedmiotu  

w przypadku jego uszkodzenia lub odkupienia w przypadku trwałego uszkodzenia. 

§ 7 

Wszelkie ewentualne zmiany Umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 

Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy, rozstrzygać będzie Sąd 

Rejonowy w Siedlcach. 

§ 10 

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

stron. 

 

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

Wypożyczający               Biorący 

 

 

___ 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 9  

do Regulaminu  

wynajmu pomieszczeń i wyposażenia  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

 

 

Umowa najmu pomieszczenia 
 

 

     W dniu __.__.20__ r. w Mordach  

pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach 

 ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy (NIP: 821-16-41-289), reprezentowanym przez: 

………………………………, zwanym dalej Wynajmującym,   

 

a  

…………………………..…………………….. 

…………………………..…………………….. 

…………………………..……………………..  

imię i nazwisko (nazwa),  adres zamieszkania (adres siedziby) osoby fizycznej/prowadzącej działalność gospodarczą (firmy) 

zwanym/zwaną* dalej Najemcą, 

zawarta została Umowa o następującej treści: 

§ 1 

Wynajmujący oddaje Najemcy salę …………………………. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Mordach w celu…………………….., która/które/który* odbędzie się w dniu/dniach …………………  

w godzinach …………. (wejście na salę o godz. ……. ). 

 

§ 2 

Wynajmujący zapewni Najemcy odpłatnie/nieodpłatnie* niżej wymieniony sprzęt lub usługi: 

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

 

§ 3 

Najemca zapewnia: .................................................................................................................................. 

§ 4 

Najemca oświadcza, że posiada pełnomocnictwo bądź upoważnienie osoby trzeciej, nie będącej stroną 

niniejszej Umowy, na potrzeby której została wynajęta sala i jest uprawniony do zawarcia niniejszej 

Umowy. Zwalnia to Wynajmującego od wszelkich roszczeń osoby trzeciej związanych z najmem sali. 

 

 

 



§ 5 

1. Za wynajęcie sali, o której mowa w §1 oraz dodatkowe usługi, o których mowa w §2 Najemca 

zapłaci z góry Wynajmującemu  kwotę ……… zł brutto / netto* (słownie: ………………………..).  

2. Wysokość dodatkowych kosztów ustala się na kwotę ….. zł (słownie: ………………………..). 

3. Strony niniejszej umowy ustalają, że kwota powyższa zostanie wpłacona**: 
 

 -  gotówką (z góry)  
  

 - przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego na konto w Banku Spółdzielczym w Łosicach 

Oddział w Mordach nr 16 8038 0007 0042 2772 2000 0010 najpóźniej dzień przed terminem 

rezerwacji. 

 

 

§ 6 

Przed terminem wynajmu sali Wynajmujący pobierze kaucję zwrotną w wysokości ……. zł. (słownie: 

………………………..). 

Najemca zobowiązuje się pokryć ze środków własnych ewentualne ubytki w wyposażeniu,  powstałe  

z winy Najemcy.  

§ 7 

1. W przypadku rezerwacji sali z dużym wyprzedzeniem czasowym należy potwierdzić termin najmu 

najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy określonym w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem 

pkt. 2. Brak potwierdzenia rezerwacji będzie traktowany jako odstąpienie od Umowy przez 

Najemcę. 

2. W przypadku odwołania imprezy na mniej niż 7 dni przed terminem określonym w niniejszej 

Umowie przez Najemcę bądź osobę trzecią, na rzecz której została wynajęta sala, o której mowa w 

§1, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną  w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w 

§5. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od obu stron, tj. kataklizmów przyrodniczych 

bądź pożaru, zarówno Wynajmujący, jak i Najemca odstępują od naliczania kar umownych. 
 

§ 8 

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w sali, o której 

mowa w §1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia,  

o których mowa wyżej Najemca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi 

Wynajmującego. 

2. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących 

w budynku, jak również do utrzymywania w należytej czystości najmowanego pomieszczenia.  

3. Za rzeczy prywatne postawione na terenie obiektu w trakcie wynajmu Wynajmujący nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności. 

4. Po zakończeniu najmu, o którym mowa w §1 Najemca zgłosi ten fakt pracownikowi 

Wynajmującego w celu wspólnego sprawdzenia stanu technicznego sali oraz znajdujących się  

w niej urządzeń i wyposażenia. 
 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności. 



 

§ 10 

Wszelkie spory strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie dojścia przez strony do 

porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu ustala się właściwe rzeczowe sądy. 
 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

§ 12 

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

                             Najemca                            Wynajmujący 

 

 

 

.......................................................... 
Przedstawiciel Najemcy 

 

 

 

 

 

 

..............................................                  
         Wynajmujący 

 

 

 

......................................................................................... 
Pieczęć Najemcy 

 

 

 

......................................................................................... 
Pieczęć Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   niepotrzebne skreślić 

**   zaznaczyć sposób zapłaty 

 

                         



Załącznik nr 10  

do Regulaminu  

wynajmu pomieszczeń i wyposażenia  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach 

 

UMOWA nr …  organizacji i prowadzenia zajęć ………………… 

zawarta dnia __.__ 20__  roku pomiędzy:  

MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W MORDACH 

ul. Parkowa 9 , 08-140 Mordy NIP 821-16-41-289  

e-mail: osrodekkultury@poczta.onet.pl  tel./fax 25 641-54-42 

reprezentowanym przez ………………………………..  

 zwanym dalej Zleceniodawcą,  

a  

……………………………. zwanym dalej Zleceniobiorcą,  

o następującej treści:                          

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę …………………………... . Zajęcia 

odbywać się będą w …………………….  ……….. w tygodniu. 

2. Ilość przeprowadzanych zajęć może ulec zmniejszeniu w sytuacji, gdy jest to korzystne dla 

Zleceniodawcy. W tej sytuacji Zleceniodawca niezwłocznie poinformuje Zleceniobiorcę  

o odwołaniu zajęć telefonicznie, mailowo, bądź pisemnie.  

3. Zajęcia będą prowadzone przez Zleceniobiorcę. 

4. Zleceniobiorca może zlecić wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej posiadającej 

odpowiednie uprawnienia, znajomość ……………………., po uprzednim uzyskaniu zgody od 

Zleceniodawcy. 

5. Realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przy użyciu sprzętu oraz 

urządzeń stanowiących własność Zleceniodawcy. 

 

§ 2 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY  

Usługa, o której mowa w § 1 będzie świadczona w …………………….., w terminie od …………… 

do …………… w wymiarze ……………………….. .  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE  

1. Strony ustalają, iż stawka ………………. należna Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu 

umowy w zakresie zajęć wynosi ……….. zł brutto oraz uwzględnia w przypadku: - osób 

mailto:osrodekkultury@poczta.onet.pl


fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, wartość podatku dochodowego 

oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z oświadczenia 

Zleceniobiorcy składanego jednorazowo i aktualizowanego każdorazowo po zmianie danych.  

2. Faktyczne miesięczne wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy 

stanowić będzie kwota wynikająca z faktycznej ilości przeprowadzonych przez 

Zleceniobiorcę godzin oraz stawki godzinowej brutto.  

3. Potwierdzeniem  należytego wykonania usługi stanowić będą: sprawdzona ewidencja 

obecności uczestników zajęć oraz ewidencja godzinowa przeprowadzonych zajęć 

Zleceniobiorcy, podpisane przez obie strony Umowy. 

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 w przypadku: - osób fizycznych, nie 

prowadzących działalności gospodarczej, zostanie pomniejszona o wartość należnego 

podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należnych składek do ZUS. 

5. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od daty 

otrzymania rachunku/faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę w sposób określony w ust. 

2 na konto: 65 1240 2685 1111 0010 5381 3395. 

6. Za datę płatności strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.  

7. Za nieprzeprowadzone zajęcia Zleceniobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

§ 4  

REALIZACJA UMOWY – ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW  

1. Strony zobowiązują się wykonywać czynności określone w niniejszej Umowie  

z należytą starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym, dbałością o zachowanie 

dobrego imienia i wzajemnych interesów gospodarczych oraz wedle swej najlepszej wiedzy  

i umiejętności.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz 

zaleceniami Zleceniodawcy, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji Umowy.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących   

w obiekcie Zleceniodawcy.  

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć osobiście z należytą starannością, 

przestrzegania punktualności oraz ustalonych terminów zajęć.  

5.  W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, zobowiązuje się 

on do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ciągu dwóch następnych miesięcy w ramach 

limitu zajęć przewidzianych na dany okres. 

6.  W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, Zleceniodawca 

zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia zajęć dodatkowych  

w ciągu  dwóch następnych miesięcy w ramach limitu zajęć przewidzianych na dany okres. 

7.  Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i certyfikaty do wykonywania 

przedmiotu Umowy.  

8.  W sytuacjach nieprzewidzianych zdarzeń losowych dotyczących Zleceniobiorcy, jak 

wypadek lub długotrwała choroba, Zleceniodawca dopuszcza wskazanie przez 

Zleceniobiorcę zastępstwa, pod warunkiem, że osoba zastępująca Zleceniobiorcę posiada 

niezbędne, udokumentowane kwalifikacje i certyfikaty do wykonywania przedmiotu 

Umowy. 

9.  Zleceniodawca ma prawo nie wyrazić zgody na zaproponowaną zmianę instruktora.  

10. Realizacja zamówienia przez osobę zastępującą nastąpi na podstawie odrębnej 

Umowy.  

11.  Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy  



o okolicznościach uzasadniających nieobecność, nie później niż na 3 dni roboczych przed 

planowanymi zajęciami. 

12.  Zleceniobiorca zobowiązuje się dbać o czystość i porządek w miejscu prowadzenia zajęć. 

13.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do korzystania z urządzeń nagłaśniających stanowiących 

własność Zleceniodawcy zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do natychmiastowego 

informowania pracownika Zleceniodawcy o wszelkich zaobserwowanych 

nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu.  

14.  Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku (danych 

osobowych) osób realizujących przedmiot Umowy w celach prowadzenia wewnętrznych 

kampanii promocyjnych (ulotki reklamowe, reklama, plakaty, imprezy, relacje  

w prasie i inne).  

15.  Zleceniobiorca będzie prowadził ewidencję obecności zawierającą dane o czasie 

rozpoczęcia i zakończenia zajęć stanowiących przedmiot Umowy, informacje o wszelkich 

spostrzeżeniach, uwagach oraz istotnych wydarzenia związanych z realizacją przedmiotu 

umowy.  

16.  Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy uczestnikom zajęć m. in. 

w przypadku kontuzji, zasłabnięć.  

17.  Zleceniobiorca ma obowiązek przestrzegania treści przepisów Ustawy o prawie autorskim  

i innych prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83). 

18. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

Zleceniodawcy i osobom trzecim w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy.  

19.  Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną za zdarzenia takie jak kontuzje 

uczestników mające związek z prowadzonymi zajęciami.  

20. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość nadzoru nad świadczeniem usługi  

w zakresie przedmiotu Umowy.  

21.  W przypadku niewykonywania zamówienia przez Zleceniobiorcę z przyczyn innych, niż 

wskazane w ust. 8, Zleceniodawca zastrzega prawo zlecenia realizacji zamówienia osobie 

trzeciej, posiadającej stosowne kwalifikacje.  

22. Realizacja zamówienia przez osobę trzecią nastąpi na podstawie odrębnej Umowy. 

23. Strony zobowiązane są do zachowania tajemnicy handlowej obejmującej wszelkie 

informacje przekraczające zakres przedmiotu Umowy, a jakie uzyskały w związku  

z realizacją niniejszej Umowy. 

 

§ 5 

ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANY UMOWY  

1. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu Umowy lub rażących 

zaniedbań w wykonaniu przedmiotu Umowy.  

2. Zleceniodawca w szczególności uzna za rażące zaniedbanie wykonaniu usługi przez 

Zleceniobiorcę w przypadku:  

a) powtarzającego się braku informacji o nieobecności Zleceniobiorcy na zajęciach,  

b) powtarzającej się sytuacji nie zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności na 

zajęciach, 

c) powtarzającej się sytuacji prowadzenia zajęć przez instruktora, na którego 

Zleceniodawca nie wyraził zgody,  



d) powtarzających się opóźnieniach w rozpoczynaniu zajęć,  

e) powtarzających się sytuacjach wcześniejszego zakończenia zajęć.  

3. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na osobach trzecich, mieniu osób 

trzecich oraz mieniu Zleceniodawcy, które powstały z przyczyny niewykonania bądź 

nienależytego wykonania zleconej usługi lub rażących zaniedbań w wykonaniu usługi.  

4. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem  

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5.  Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy,  

w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach.  

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

2. Prawa i obowiązki Zleceniobiorcy określone i wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zleceniodawcy.  

3. Wszelkie zmiany powyższych ustaleń wymagają uzgodnienia obu stron i pisemnego 

potwierdzenia.  

4. Wszelkie sprawy, wynikłe z postanowień niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez 

sądy właściwe dla Zleceniodawcy.  

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z obowiązywaniem i interpretacją niniejszej 

Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.  

 

§ 8 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zleceniodawca a jeden Zleceniobiorca. 

 

 

Zleceniodawca                                                                         Zleceniobiorca 

 


