
1 
 

REGULAMIN WYNAJMOWANIA 
POMIESZCZEŃ 
 

 Podstawa prawna 
 

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – art. 43 ust. 2 pkt 3. 

2. Zarządzenie nr 395/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.06.2015. w sprawie 

określenia zakresu pełnomocnictw dla dyrektorów szkół … 

3.Zarządzenie nr 672/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.10.2015. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół … 

4. Uchwała nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13.10.2009. w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania 

 

 Wstęp 
 

§ 1  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu posiada 

decyzję o trwałym zarządzie na czas nieoznaczony nieruchomości Szkoły Podstawowej nr 48, 

będącej własnością Miasta Poznania, znajdującej się przy ul. Sarmackiej 105 w Poznaniu. 

§ 2. 1. Dyrektor Szkoły ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, 

dzierżawę albo użyczenie na czas oznaczony do 3 lat z równoczesnym zawiadomieniem 

właściwego organu i organu nadzorującego: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

Miasta Poznania i Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Powiadomienie o zawarciu 

umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia winno zawierad czas trwania umowy, dane najemcy, 

powierzchnia najmu. 

2. Jeżeli umowa zawierana jest na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, 

wymagana jest zgoda tych organów. 

3. Zgoda wymagana jest również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony 

do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których podmiotem jest ta sama nieruchomośd. 

4. Wniosek o wyrażenie zgody powinien zawierad projekt umowy. 
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 Rodzaj pomieszczeo 
 

§ 3  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu ustala wykaz 

pomieszczeo szkolnych przewidywanych do wynajmu: 

1. sala gimnastyczna; 

2. sale lekcyjne; 

3. stołówka; 

4. hole szkolne; 

5. boiska szkolne; 

6. inne pomieszczenia. 

§ 4   Wynajem pomieszczeo nie może kolidowad z zadaniami statutowymi Szkoły 

Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu. 

 

Zasady korzystania z pomieszczeo szkolnych w trakcie odbywania 

zajęd 
 

§ 5 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 48 w Poznaniu. 

§ 6. 1. Pomieszczenia szkolne mogą zostad wynajęte przez: pełnoletnie osoby fizyczne, 
organizacje, instytucje, firmy i stowarzyszenia, zwanych „najemcą”, po zakooczeniu lekcji i 
innych zadao statutowych Szkoły Podstawowej nr 48 w godzinach od 15.00 do 19.00 od 
poniedziałku do piątku (bez dni wolnych od zajęd) w trakcie trwania roku szkolnego. 
2. Zmiany godzin wynajmu muszą byd uzgodnione z wynajmującym. 
 
§ 7  Pomieszczenia szkolne wynajmowane są na podstawie umowy zawartej między  
Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu a najemcą. 
 
§ 8 Podstawową jednostką wynajmu jest 1 godzina lekcyjna. Czas wynajmu może byd 
zwiększony  
o wielokrotnośd jednostki podstawowej , dopuszczalny jest wynajem połowy jednostki przy 
wynajmie dłuższym niż 1 godzina. 
 
§ 9  Na terenie szkoły obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia 
tytoniu, używania środków odurzających. 
 
§ 10  Obowiązkiem osób korzystających z pomieszczeo szkolnych jest:  
- przestrzeganie zasad bezpieczeostwa przy korzystaniu z pomieszczeo szkolnych  
- utrzymanie czystości i porządku  
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- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 
- dbanie o urządzenia i wyposażenie pomieszczeo szkolnych. 
 
§ 11  Korzystając z pomieszczeo szkolnych nie wolno powodowad sytuacji zagrażających 
bezpieczeostwu osób tam przebywających. 
 
§ 12  Wynajmujący ma prawo kontrolowad zajęcia pod kątem stosowania się do 
postanowieo niniejszego regulaminu, a w razie stwierdzenia uchybieo – zakazad dalszego 
korzystania z pomieszczeo szkolnych. 
 
§ 13  Za przedmioty pozostawione w pomieszczeniach szkolnych wynajmujący nie ponosi 
odpowiedzialności. 
 
§ 14  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, będą 
usuwane z terenu pomieszczeo szkolnych niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy 
na drogę postępowania administracyjnego. 

 
§ 15 Odpowiedzialnośd za porządek oraz stan sprzętu spoczywa na najemcy. 
 
§ 16  Przed rozpoczęciem zajęd należy: 
1. Pobrad klucze do wynajmowanych pomieszczeo. Pobrad klucze może wyłącznie osoba 
odpowiedzialna za grupę.  
2. Cała grupa zbiera się przy wejściu głównym, zmienia obuwie i wraz z opiekunem grupy 
udaje się do wynajmowanych pomieszczeo szkolnych. 
3.Zgłosid pracownikowi szkoły ewentualne problemy uniemożliwiające rozpoczęcie zajęd, 
dostrzeżone nieprawidłowości. 
4.Za wszelkie powstałe szkody podczas wynajmu odpowiedzialnośd materialną ponosi 
najemca. 
 
§ 17  Po skooczonych zajęciach należy wynajmowane pomieszczenia oraz szatnie 
pozostawid w stanie niezmienionym, pobrane klucze zwrócid. 
 
§ 18  Za bezpieczeostwo uczestników zajęd oraz powierzony sprzęt odpowiedzialny jest 
najemca. 
 
§ 19  W przypadku organizowania imprez o charakterze masowym, obowiązek uzyskania 
właściwych zezwoleo, zabezpieczenia sanitarno-medycznego oraz dodatkowej ochrony 
spoczywa na najemcy i na jego koszt. 
 
§ 20 Uwagi należy zgłaszad do administratora obiektów sportowych. 
 

§ 21 Najemca zobowiązany jest do zapoznania osoby korzystające z regulaminem 
wynajmowanych pomieszczeo. 
 
§ 22 Szczegółowy terminarz godzinowy udostępniania pomieszczeo będzie modyfikowany 

co roku  we wrześniu. 
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 Procedury wynajmu 
 

§ 23 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu jest zobowiązany do zachowania 

szczególnej staranności przy wyborze najemców, a w szczególności nie wynajmowania 

pomieszczeo na organizowanie przedsięwzięd propagujących ideologie zabronione w art. 13 

Konstytucji RP. 

§24 Najemca składa wniosek o wynajem do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 w 

Poznaniu. Wniosek musi zawierad dane adresowe najemcy wraz z telefonem kontaktowym 

(w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, w przypadku 

firmy: pełną nazwę, adres, NIP, Regon), czas na jaki ma byd zawarta umowa, charakter i 

termin zajęd, osoby materialnie odpowiedzialne za wynajmowane pomieszczenie ze strony 

najemcy, podpis osoby składającej wniosek, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procedury wynajmu zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. 

§ 25 Dyrektor rozpatruje wniosek w ciągu 14 dniu od daty złożenia wniosku. 

§ 26 Zawarcie umowy najmu następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez 

Dyrektora. Umowazawierana jest przez Dyrektora w imieniu właściciela – Miasta Poznao. 

Umowa musi zawierad datę zawarcia, dane adresowe najemcy, czasookres wynajmu, stawkę 

wynajmu, rodzaj zajęd, szczegółowe zasady płatności, zapisy dotyczące naliczenia odsetek za 

zwłokę, wskazanie stawki podatku VAT (nie dotyczy umów w zakresie kształcenia i 

wychowania), zastrzeżenia dotyczące braku możliwości podnajmu przez Najemcę, 

możliwości rozwiązania umowy, możliwośd odwołania zajęd w każdym czasie i na dowolny 

okres z uwagi na nieprzewidziane uwarunkowania organizacyjne Szkoły, uniemożliwiające 

udostępnienie jej pomieszczeo. 

§ 27 Dyrektor ma prawo kontrolowania zajęd pod kątem stosowania się do 

obowiązującego Regulaminu i postanowieo zawartych w umowie najmu, a w razie 

stwierdzenia uchybieo: 

a) zakazad dalszego korzystania z pomieszczeo szkolnych; 

b) rozwiązad umowę najmu pomieszczeo szkolnych bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

§ 28 Rezerwacja pomieszczeo odbywa się na zasadzie pierwszeostwa wynikającego z 

terminu złożenia wniosku o wynajem. 

 

 Cennik wynajmu pomieszczeo szkolnych 
 

§ 29 Cennik wynajmu sali gimnastycznej: 25 zł netto za godzinę + podatek VAT 23%. 

§ 30  Cennik wynajmu sal lekcyjnych: 

a) o powierzchni do 25 m2: 20 zł netto za godzinę + podatek VAT 23% 
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b) o powierzchni powyżej 25 m2: 25 zł netto za godzinę + podatek VAT 23%. 

§ 31  Cennik wynajmu stołówki i pomieszczeo kuchennych: stawka ustalana w drodze 

zapytania ofertowego. 

§ 32  Cennik wynajmu pozostałych pomieszczeo szkolnych ustalany jest w drodze 

negocjacji ustnych w zależności od rodzaju pomieszczenia i charakteru wynajmu. 

§ 33  Po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu, 
istnieje możliwośd zniżki w opłatach w szczególnych przypadkach. 
 

Postanowienia koocowe 
 

§35  Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 36  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu wprowadza wzory dokumentów jako 

załączniki do regulaminu: 

a) wniosek o wynajem – załącznik nr 1; 

b) umowa – załącznik nr 2. 

§ 37  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016. 
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Załącznik nr 1 

Dane adresowe Najemcy*: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

telefon kontaktowy:  

……………………………………………..   

       Do Dyrektora  

       Szkoły Podstawowej nr 48 

       im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu 

 

Wniosek o wynajem 

 

 Składam wniosek o wynajem pomieszczenia szkolnego: 

rodzaj pomieszczenia, powierzchnia: ……………………………………………………………………………………. 

czas na jaki ma byd zawarta umowa: …………………………………………………………………………………….. 

charakter i termin zajęd: ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

osoby materialnie odpowiedzialne za wynajmowane pomieszczenie ze strony najemcy: 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procedury wynajmu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

 

podpis osoby składającej wniosek: ………………………………………………………….…….. 

 

 

 

*dane adresowe najemcy: w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, w 

przypadku firmy: pełną nazwę, adres, NIP, Regon 
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Załącznik nr 2 

 

UMOWA NAJMU nr ………………………. 
 

 

zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy: 

Miastem Poznań Szkoła Podstawowa nr 48 w Poznaniu ul. Sarmacka  105  

zwaną w treści WYNAJMUJĄCYM NIP: 209-00-01-440 

w imieniu której działa pani Renata Kubiak - Fiołka – dyrektor szkoły 

a 

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

zwaną dalej NAJEMCĄ 

 

§ 1 Wynajmujący oświadcza, że jest zarządcą budynku szkoły. 

 

§ 2.1. Wynajmujący oddaje w najem najemcy pomieszczenie ……………………………………………. 

o powierzchni ……………………….. m². 

2. Najemca będzie wykorzystywał lokal na prowadzenie zajęć: ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…… 
w dni: …………………………………………… w godz.: …………………………………………….. 
liczba godzin tygodniowo: …………………………………………………………………………… 

3. Jednocześnie najemca ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie pomieszczenia dla celów 
szkolnych. 

  

§ 3 Strony ustalają umownie czynsz na kwotę …………. zł. brutto (słownie: 

………………………………………….) za 1 h tygodniowo. Kwota netto wynosi ………………. 

zł, podatek VAT 23% to jest …………… zł. W cenie ujęto opłaty z tytułu mediów (energia 

elektryczna, woda, kanalizacja). 

 

§ 4.1. Strony ustalają, że czynsz będzie płatny do 15. następnego miesiąca na konto Szkoły 

Podstawowej nr 48  w Poznaniu: PKO BP SA: 03 1020 4027 0000 1102 1263 9912. 

2. Za opóźnienia w uiszczaniu należności będą pobierane odsetki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 

§ 5 Najemca zobowiązuje się utrzymać porządek w zajmowanym pomieszczeniu. 

§ 6 Nie ma możliwości podnajmu pomieszczenia przez Najemcę. 

§ 7 Odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody ponosi Najemca. 

§ 8 Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
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§ 9 Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony do ……………………………... z 

możliwością jej przedłużenia. 

 

§ 10.1. W czasie trwania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem 1 – 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, jeżeli najemca zalega z należnym czynszem za jeden pełny okres płatności 
lub dopuszcza się naruszeń innych postanowień umowy. 

 

§ 11 Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w każdym czasie i na dowolny okres, z 

uwagi na nieprzewidziane uwarunkowania organizacyjne szkoły, uniemożliwiające 

udostępnienie jej pomieszczeń. 

§ 12 W sprawach, które nie są uregulowane postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13 Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi w Poznaniu. 

 

§ 14 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 
ze stron. 

 

 

 

 

Wynajmujący:       Najemca: 

 

 

 

 

 

 


