
 

 

 
 

 
 

Pismo okólne Nr 7/2015 
Rektora Politechniki Lubelskiej  

z dnia 6 listopada 2015 r. 

 

 
w sprawie zasad udostępniania obiektów  

oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Lubelskiej  

 

 
§ 1. 

 

W celu określenia jednolitych reguł gospodarowania mieniem 
Politechniki Lubelskiej w zakresie korzystania przez podmioty trzecie  
z obiektów i pomieszczeń w obiektach Politechniki Lubelskiej wprowadzam 
ramowe zasady udostępniania wyżej wspomnianych obiektów. 

 
§ 2. 

 
1. Obiekty i pomieszczenia w obiektach Politechniki Lubelskiej mogą być 

udostępniane z przeznaczeniem na: 
1) prowadzenie działalności gospodarczej, edukacyjnej, naukowej lub 

społecznej przez podmioty spoza Politechniki Lubelskiej; 
2) organizowanie imprez, a w szczególności: konferencji, seminariów, 

narad, spotkań, wystaw, targów, koncertów, wydarzeń kulturalno-
rozrywkowych; 

3) cele reklamowe. 
2. Obiekty dydaktyczne oraz pomieszczenia w obiektach dydaktycznych 

mogą być udostępniane na cele określone w ust. 1, a w szczególności  
w pkt 1 i 2, tylko gdy nie utrudni to organizacji zajęć dydaktycznych oraz 
nie będzie się wiązać z narażeniem pracowników i studentów na hałas  
o nadmiernym natężeniu lub na inne uciążliwości, również w czasie 
przygotowań do przeprowadzenia imprezy.  

3. Obiekty i pomieszczenia w obiektach Politechniki Lubelskiej mogą być 
udostępniane na podstawie: 
1) umowy zawartej w formie pisemnej, 
2) decyzji o nieodpłatnym udostępnieniu obiektów lub pomieszczeń  

w obiektach. 
 



4. Umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 1, są zawierane  przez: 
1) kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej, 

uprawnionych do dysponowania obiektem lub pomieszczeniem –  
w odniesieniu do obiektów i  pomieszczeń będących w dyspozycji tych 
jednostek; 

2) kanclerza Politechniki Lubelskiej – w odniesieniu do obiektów  
i pomieszczeń będących w dyspozycji administracji centralnej; 

3) osoby posiadające pełnomocnictwo rektora w tym zakresie. 
5. Decyzje o nieodpłatnym udostępniania obiektów lub pomieszczeń 

podejmują: 
1) kierownicy jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej –  

w odniesieniu do obiektów i  pomieszczeń będących w dyspozycji tych 
jednostek, udostępnianych na rzecz: 
a) innych jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej, 
b) Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej, 
c) Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej,  
d) organizacji studenckich zarejestrowanych w Politechnice 

Lubelskiej, 
e) stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub doktorantów 

albo studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich 
Politechniki Lubelskiej; 

f) organizacji, stowarzyszeń działających pod patronatem 
Politechniki Lubelskiej. 

2) kanclerz Politechniki Lubelskiej – w odniesieniu do obiektów  
i pomieszczeń będących w dyspozycji administracji centralnej, 
udostępnianych na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1; 

3) rektor Politechniki Lubelskiej – w odniesieniu do podmiotów innych 
niż zostały określone w pkt 1 lit. a-f. 

6. Udostępnianie na cele reklamowe elewacji i dachów budynków 
należących do Politechniki Lubelskiej oraz terenów należących do Uczelni 
w celu umieszczenia bilbordów i reklam wolnostojących wymaga zgody 
rektora Politechniki Lubelskiej. 

7. Udostępnienie obiektu lub pomieszczenia w obiekcie na cele, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, odbywa się na wniosek, który należy kierować 
odpowiednio do właściwej osoby określonej w ust. 4. 

8. Wniosek o udostępnienie obiektu lub pomieszczenia w obiekcie powinien 
w szczególności: wskazywać obiekt lub pomieszczenie, określać cele  
i proponowany okres udostępnienia oraz, w przypadku wniosku na 
zorganizowanie imprezy, liczbę jej uczestników.  

9. Warunki udostępnienia obiektu lub pomieszczenia w obiekcie,  
w szczególności wysokość czynszu i innych opłat, okres oraz cel 
udostępnienia są określone w umowie lub decyzji o nieodpłatnym 
udostępnieniu.  



10. Ramowe wzory umowy najmu stanowią załączniki nr 1 i nr 2  
do niniejszego Pisma okólnego. Wzór umowy może ulec modyfikacjom  
w zależności od celu na jaki został udostępniony obiektu lub 
pomieszczenie w obiekcie. 

11. Umowa stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Pisma okólnego 
stosowana jest przy wynajmowaniu obiektów i pomieszczeń w obiektach 
Politechniki Lubelskiej przez okres krótki tj. do 7 dni.  

12. Umowa stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Pisma okólnego 
stosowana jest przy wynajmowaniu obiektów i pomieszczeń w obiektach 
Politechniki Lubelskiej przez okres minimum 1 miesiąc. 

13. Obiekty i pomieszczenia w obiektach Politechniki Lubelskiej mogą być 
udostępniane również na podstawie innych umów, w zależności od 
okresu i warunków udostępniania. 

14. Umowa najmu, dzierżawy lub inna, na mocy której udostępnia się obiekt 
lub pomieszczenie w obiekcie, przed jej podpisaniem wymaga 
każdorazowo podpisu radcy prawnego i kanclerza Politechniki Lubelskiej. 

15. Umowę o udostępnienie obiektu lub pomieszczenia w obiekcie oraz 
dokumentację dotyczącą tej umowy przechowują jednostki organizacyjne 
uprawnione do dysponowanie udostępnionymi obiektami lub 
pomieszczeniami, a w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń będących  
w dyspozycji administracji centralnej – administratorzy poszczególnych 
obiektów. 

16. Kserokopia umowy dotyczącej obiektów i pomieszczeń w obiektach 
niebędących w dyspozycji administracji centralnej jest przekazywana do 
sekretariatu kanclerza nie później niż 2 dni przed dniem wynajmu 
krótkotrwałego i nie później niż 5 dni od dnia podpisania umowy, o której 
mowa w § 2 ust. 12. 

17. Sekretariat kanclerza prowadzi rejestr wszystkich umów  
o udostępnienie obiektów lub pomieszczeń w obiektach zawartych przez 
Politechnikę Lubelską oraz decyzji o nieodpłatnym udostępnieniu 
obiektów. 

18. Sekretariat kanclerza przekazuje do Działu Administracyjno-
Gospodarczego umowy dotyczące podatku od nieruchomości oraz 
związane z zachowaniem bezpieczeństwa na terenie kampusu Politechniki 
Lubelskiej. 
 

 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1  
do Pisma okólnego Nr 7/2015 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 6 listopada 2015 r.  

 
UMOWA NAJMU 

zawarta w dniu …………................. w Lublinie pomiędzy:  

Politechniką Lubelską z siedzibą w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 38d,  
REGON: 000001726, NIP: 712-010-46-51 reprezentowaną przez: 
 
 ……………………………………………………………………………………………………….………..… 

 Kwestora – mgr Janinę Księską,                

zwaną w treści umowy „Wynajmującym”,  

 

a  
 

.................................................................................................................................................................................. 
     imię i nazwisko/nazwa firmy i jej adres 

 
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………..….……, 

zwanym w treści umowy „Najemcą”. 
 
 

§ 1. 
 

1. Wynajmujący wyraża zgodę na udostępnienie Najemcy na zasadzie najmu 
pomieszczenia/obiektu ..........................................................................., znajdującego się  

                                                                                          numer /nazwa pomieszczenia/obiektu  

w budynku ………………………………………………………………………………………………        

                                                                                                          nazwa budynku 
 

przy ul. ........................................................................................................................................................ 
 

2. Okres najmu pomieszczenia/obiektu: ………………………………….………………... 
 

§ 2. 
 

Pomieszczenie/obiekt, o którym mowa w § 1, Najemca wykorzysta na 
następujący cel:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



§ 3. 
 

1. Najemca za korzystanie z pomieszczenia/obiektu, o którym mowa w § 1 

ust. 1 zapłaci Wynajmującemu kwotę w wysokości …………..……......... zł netto 
(słownie: .................................................................................................................................................... ), 
do której doliczony zostanie podatek VAT. 

2. Łączna opłata wynosi …………..……................... zł brutto (słownie: 
........................................................................................ zł) i będzie płatna przelewem na 
podstawie faktury wystawionej przez Politechnikę Lubelską i na konto na 
niej wskazane. 

 

§ 4. 
 

1. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz 
przepisów i regulaminów wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Uczelni. 

2. Wszelkie sprawy formalne i techniczne nieuregulowane w umowie należy 
uzgadniać z kanclerzem Politechniki Lubelskiej.  

3. Po zakończeniu najmu pomieszczenia/obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 
wynajęty przedmiot należy zwrócić Politechnice w stanie niepogorszonym. 

 

§ 5. 
 

Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu 
Politechniki Lubelskiej oraz u osób trzecich w związku z prowadzoną przez 
nią działalnością. 

 

§ 6. 
 

Działalność prowadzona przez Najemcę nie może w żaden sposób 
zakłócać ani utrudniać funkcjonowania Uczelni. 
 

§ 7. 
 

1. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej 
umowy strony będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku 
porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Wynajmującego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8. 
 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, w tym dwa dla Wynajmującego i jeden dla Najemcy. 
 
 
..................................................                        ........................................................ 
   Wynajmujący                      Najemca 



Załącznik nr 2  
do Pisma okólnego Nr 7/2015 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 6 listopada 2015 r.  

 
UMOWA  NAJMU 

 
zawarta w dniu …………………  w Lublinie pomiędzy: 

Politechniką Lubelską z siedzibą w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 38D,  
REGON: 000001726, NIP: 712-010-46-51 reprezentowaną przez: 

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

 Kwestora – mgr Janinę Księską,                

zwaną w treści umowy „Wynajmującym”,  

a  

……………………….. zam. ……………………, PESEL ..........................................., 

przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej pod firmą ....................................................... 

…………………………………………………………………………………………., 
NIP……………………………………….. REGON ..............................................., 

zwaną w treści umowy „Najemcą”,  

o następującej treści: 
 

§ 1. 

1. Przedmiotem najmu jest lokal usytuowany na parterze/…piętrze*  
budynku Wydziału …………….. Politechniki Lubelskiej przy  
ul. Nadbystrzyckiej …. w Lublinie o łącznej powierzchni ……….. m². 
Pomieszczenia są ogrzewane, a także wyposażone w instalacje: elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, alarmową. 

2. Wynajmujący oddaje w najem lokal opisany w ust. 1, a Najemca go 
przejmuje i oświadcza, że będzie go wykorzystywał na prowadzenie 
………………………………………………………………………………………..   
………………………………………………………………………………………..   

 
§ 2. 

1. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest wolny od obciążeń oraz 
innych praw osób trzecich, które mogłyby wyłączyć lub ograniczyć 
korzystanie z przedmiotu najmu przez Najemcę.  

2. Najemca oświadcza, że zapoznał się z całym aktualnym stanem 
technicznym przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Strony 



wyłączają odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy. 

3. Przedmiot najmu jest w stanie przydatnym do umówionego użytku i będzie 
przekazany Najemcy w dniu podpisania niniejszej umowy. 

  § 3. 

 

1. W czasie trwania umowy Najemca zobowiązany jest do: 
1) używania przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem i należytą 

starannością, dbania o estetykę, porządek i czystość;  
2) przeprowadzania na swój koszt napraw i konserwacji wewnątrz 

przedmiotu najmu, które z mocy prawa obciążają najemców,  
a w szczególności dotyczy to szyb, armatury, ścian i instalacji 
elektrycznej; 

4) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt prawidłowego 
zabezpieczenia ochrony ppoż. i ubezpieczenia mienia; 

5) zainstalowania na swój koszt podlicznika energii elektrycznej. 
2. Najemca nie odpowiada za zużycie przedmiotu najmu będące normalnym 

następstwem jego eksploatacji. 
3. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić pomieszczenia 

w stanie niepogorszonym lub pokryć koszt odnowienia ich przez 
Wynajmującego. Najemca upoważnia Wynajmującego do zastępczego 
wykonania remontu na koszt Najemcy. 

4. Wynajmującemu przysługuje prawo bieżącego kontrolowania stanu 
technicznego sanitarnego i przeciwpożarowego przedmiotu najmu,  
po uprzednim zawiadomieniu o tym Najemcy.  

5. Jeżeli w trakcie trwania umowy okaże się potrzeba wykonania prac 
remontowych jakie obciążają Wynajmującego, a także o awariach  
i wszelkich szkodach Najemca niezwłocznie zawiadomi wynajmującego 
pod rygorem odpowiedzialności za szkodę. 

 

§ 4. 
 

1. Najemca może przeprowadzać na swój koszt prace adaptacyjne w celu 
przystosowania przedmiotu najmu do własnych potrzeb po uzgodnieniu  
z Wynajmującym zakresu tych prac i uzyskaniu jego pisemnej zgody. 

2. Jeżeli w wyniku prac, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Najemca dokona ulepszeń stanowiących część składową przedmiotu najmu, 
stają się one jego integralną częścią z chwilą połączenia, a Najemcy z tytułu 
dokonania tych ulepszeń nie przysługuje prawo zwrotu nakładów jak 
również nie przysługuje prawo potrącenia ich wartości z czynszu lub 
innych opłat w tym eksploatacyjnych tak w czasie trwania umowy jak 
również po jej zakończeniu. 

 



§ 5. 
 

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody losowe osób 
fizycznych powstałe w lokalu, straty lub zniszczenia rzeczy 
zgromadzonych w lokalu, a będących własnością Najemcy lub w jego 
użytkowaniu na podstawie jakiekolwiek tytułu prawnego. 

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu, 
wody i łączności telefonicznej. 

3. Najemca zobowiązany jest ubezpieczyć na swój koszt od wszelkich ryzyk 
przedmiot najmu jak również zgromadzone w nim wyposażenie, towary, 
gotówkę itd. 

 
§ 6. 

 
Najemca bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego nie może oddać 

przedmiotu najmu w całości lub części osobie trzeciej w podnajem lub do 
bezpłatnego użytkowania. 
 

§ 7. 
 

1. Przez cały okres obowiązywania umowy Najemca zobowiązany jest płacić 
Wynajmującemu czynsz najmu i opłatę za energię elektryczną według 
zainstalowanego podlicznika. 

2. Czynsz najmu wynosi ………… zł (słownie: …………………………………..) 
plus podatek VAT według obowiązującej stawki. Czynsz najmu zawiera 
należność za dostarczenie energii cieplnej, wywóz śmieci i dostarczenie 
wody i odprowadzenie ścieków. 

3. W okresie wakacyjnym tj. za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień każdego 
roku Najemca zwolniony jest z opłaty czynszu na rzecz Wynajmującego.  

4. Kwota czynszu określona w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie 
waloryzowana w przypadku wzrostu średniorocznego wskaźnika wzrostu 
cen towarów i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 94 
ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. 
zm.). Zmieniona stawka obowiązywać będzie na podstawie pisemnego 
zawiadomienia dokonanego przez Wynajmującego od daty podanej  
w zawiadomieniu. 

5. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry na podstawie faktur 
wystawionych przez Wynajmującego w terminie do 10-go każdego 
miesiąca na rachunek bankowy Wynajmujacego w Banku PEKAO S.A.  
III o/Lublin nr 23 1240 2382 1111 0000 3902 0877, począwszy od miesiąca 
…………………….. 

 



§ 8. 
 

1. Czynsz określony w § 7 ust. 2 i 3 nie zawiera kosztów energii elektrycznej, 
a więc Najemca będzie ponosił dodatkowe opłaty za zużytą energię 
elektryczną zgodnie z odczytem podlicznika według stawek 
obowiązujących w LUBZEL S.A. w okresach wystawiania faktur przez PGE 
Dystrybucja S.A. 

2. Czynsz wzrasta o podatek od nieruchomości według aktualnej stawki za 
1 m² ogłoszonej przez Urząd Miasta Lublin. 

3. Opłaty określone w ust. 1 i 2 należne są począwszy od dnia zawarcia 
niniejszej umowy i płatne w terminach wskazanych w fakturach 
wystawionych przez Wynajmującego. 

 
§ 9. 

 
1. Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do wystawiania faktur 

VAT bez podpisu potwierdzającego ich odbiór przez cały okres 
obowiązywania umowy.  

2. Za zwłokę w zapłacie należności określonych w § 7 i § 8 Wynajmujący 
może naliczać odsetki ustawowe. 

  
§ 10. 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia ……………………. r. na czas 
nieokreślony/określony* do dnia …………………………….. 

2. Strony mogą wypowiedzieć umowę drodze porozumienia w każdym 
czasie. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w drodze pisemnego 
wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Niezależnie od powyższego Wynajmujący może rozwiązać umowę bez 
wypowiedzenia w przypadku: 
1) niezapłacenia przez Najemcę w części lub w całości opłat, o których 

mowa w § 7 i § 8 umowy za dwa kolejne okresy płatności, po 
uprzednim wezwaniu Najemcy do zapłaty tych zaległości w terminie  
10 dni; 

2) naruszenia przez Najemcę istotnych warunków umowy  
w szczególności, o których mowa w  § 3, § 4 ust. 1 i § 6 umowy. 

  
§ 11. 

 

Najemca nie może przenieść całości ani części praw wynikających  
z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody 
Wynajmującego. 



§ 12. 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 

§13. 
 

Strony są zobowiązane do informowania się na piśmie o każdej zmianie 
siedziby lub adresu do doręczeń i innych zmianach oznaczenia stron. 

 
§ 14. 

 
1. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej 

umowy strony będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku 
porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Wynajmującego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 
§ 15. 

 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, w tym dwa dla Wynajmującego i jeden dla Najemcy. 
 
 
 
 

 

 

 
..................................................                        ........................................................ 
   Wynajmujący                      Najemca 
 


