
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH  
W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST NR 2 IM. FRYDERYKA CHOPINA  

I SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. NR 2 W ZESPOLE SZKOŁ NR 9 WE WROCŁAWIU 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. OSM I st. nr 2 im. F. Chopina i SM I st. nr 2 w ZS nr 9 we Wrocławiu wypożycza 
(w miarę możliwości) uczniom i pracownikom szkoły instrumenty muzyczne 
będące własnością Szkoły. 

2. Instrumenty muzyczne wypożyczane są wyłącznie uczniom szkoły – odpłatnie, 
na podstawie umowy najmu, 

3. Osobą odpowiedzialną za wypożyczanie jest pracownik szkoły, któremu 
powierzono prowadzenie magazynu instrumentów. 

4. Wypożyczony instrument przeznaczony jest wyłącznie do realizacji programu 
szkolnego. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie go do innych celów. 

5. Użytkownik nie może oddać instrumentu w podnajem lub użyczenie osobom 
trzecim. 

Na żądanie Szkoły wypożyczone do użytku instrumenty muszą być zwrócone. 
 
PROCEDURA WYPOŻYCZANIA I ZWROTU PRZEZ UCZNIA 

1. Wypożyczenie instrumentu odbywa się na pisemny wniosek rodzica/ opiekuna 
prawnego ucznia. 

2. Podstawą odbioru instrumentu jest podpisanie rewersu przez rodzica/ 
opiekuna prawnego ucznia. 

3. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) podpisując zobowiązanie na 
wypożyczenie instrumentu muzycznego biorą na siebie odpowiedzialność 
materialną za powierzone mienie szkolne. 

4. Instrument muzyczny (wraz z pokrowcem – futerałem oraz zawartym 
oprzyrządowaniem – smyczek, ustnik etc.) należy zwrócić po zakończeniu 
edukacji w szkole lub po zakupie własnego instrumentu, w stanie technicznym 
ustalonym w chwili wypożyczenia. 

5. Zwrot instrumentu następuje po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu 
technicznego przez nauczyciela prowadzącego naukę na tym instrumencie. 

6. Zwrot instrumentu muzycznego następuje na podstawie danych 
identyfikacyjnych opisanych w rewersie. 
 

ZASADY KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA INSTRUMENTÓW 
1. Wszelkich napraw może dokonywać wyłącznie specjalista. 
2. Wszelkie uszkodzenia instrumentów w trakcie użytkowania naprawiane są  

na koszt użytkownika. 
3. Naprawy bieżące i wymiana amortyzowanych części w wypożyczonych 

instrumentach muzycznych: 
 dęte: wymiana poduszek, sprężynek, stroików, itp., bieżąca konserwacja i inne 

bieżące naprawy, 



 strunowe: wymiana włosia, wymiana strun, itp., dokonują na koszt własny 
osoby wypożyczające instrument w ścisłym porozumieniu z nauczycielem 
instrumentu. 

4. Trwałe uszkodzenie instrumentu powstałe wskutek jego niewłaściwego 
użytkowania, niedbalstwa, naprawy przez osoby do tego nieuprawnione 
zobowiązuje użytkownika do odkupienia nowego instrumentu tej samej klasy 
lub jego naprawy. 

5. W razie zaginięcia (zgubienia) instrumentu, rodzice ucznia zobowiązują się 
odkupić odpowiedni instrument, o co najmniej takich samych parametrach 
technicznych jak wypożyczony, po skonsultowaniu oraz zaakceptowaniu 
zakupu przez Dyrektora  oraz nauczyciela prowadzącego naukę na tym 
instrumencie. 

6. O uszkodzeniu instrumentu lub smyczka użytkownik winien pisemnie 
powiadomić dyrekcję szkoły. 
 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU 
1. Za wypożyczony instrument obowiązuje wniesienie opłaty w wysokości  

35 zł miesięcznie. 
2. Użytkownik uiszcza opłatę za najem instrumentu na konto Funduszu 

Muzycznego do 15-ego dnia każdego miesiąca. 
3. W przypadku przekroczenia terminów płatności, OSM I st. nr 2 im. F. Chopina  

i SM I st. nr 2 w ZS 9 we Wrocławiu będą przysługiwać odsetki ustawowe. 
4. Nieuregulowanie należności przez kolejne dwa miesiące może stanowić 

podstawę do odebrania wypożyczonego instrumentu (akcesoriów). 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie spory w zakresie wypożyczenia instrumentu rozstrzyga wyłącznie 

Dyrektor szkoły, mając na uwadze dobro ucznia, szkoły i ogólnie przyjęte 
normy postępowania. 

2. W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się aktualnie obowiązujące 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 
 


