
Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 

Umowa najmu instytucjonalnego  

Niniejsza umowa najmu ("Umowa") została zawarta w Warszawie w dniu ............... 
pomiędzy: 
Polskim Radiem – Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, BDO: 000391438, 
której wysokość kapitału zakładowego wynosi: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości, 
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu  – Agnieszkę Kamińską 
 
zwanym dalej "Wynajmującym", 
 
oraz 
 
…., zamieszkałą/ym w Warszawie przy ulicy …., …. Warszawa, posiadającą numer PESEL: 
…., legitymującą się dowodem osobistym o numerze: ….,  
 
zwaną/ym dalej Najemcą, 
 
zwanych dalej łącznie "Stronami", a każdą z nich z osobna "Stroną". 
 
 

§ 1. Przedmiot najmu 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 20 położonego 
w Warszawie (02-626) przy al. Niepodległości 74, o powierzchni 23,90 m2.  
Lokal składa się z dużego pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki 
(„Lokal”). 

2. Wynajmujący oświadcza, że Lokal nie jest ograniczony w swobodnym dysponowaniu 
prawami i roszczeniami osób trzecich, w szczególności nie jest przedmiotem innych 
umów najmu. 

3. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową i elektryczną, centralne ogrzewanie, 
zimną i ciepłą wodę. Ponadto Lokal wyposażony jest w infrastrukturę pozwalającą 
podłączyć telewizję kablową i Internet. 

4. Wyposażenie Lokalu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy i pozostaje własnością 
Wynajmującego. 

5. Najemca potwierdza, że zapoznał się z obecnym stanem technicznym Lokalu oraz  
go akceptuje. 

§ 2. Najem. Przekazanie Lokalu 

1. Wynajmujący oddaje niniejszym do używania Najemcy, a Najemca przyjmuje  
do używania od Wynajmującego Lokal na warunkach określonych w Umowie,  
z przeznaczeniem wyłącznie na cele mieszkalne. 

2. Lokal zostanie wydany Najemcy dnia … 2023 roku ("Dzień Przekazania") lub  
w jakimkolwiek innym dniu ustalonym wspólnie pomiędzy Stronami, który będzie  
w takim wypadku uważany za Dzień Przekazania. 
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3. Strony uzgadniają, że Wynajmujący udostępni Lokal Najemcy w Dniu Przekazania, 
jeśli ziści się warunek określony w niniejszej Umowie, od którego zależy 
udostępnienie Lokalu Najemcy, tj. jeśli Kaucja (o której mowa w § 4) zostanie 
wpłacona w terminie na rzecz Wynajmującego. 

4. Przekazanie Lokalu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym 
opisującym stan Lokalu, stanowiącym Załącznik 1 do Umowy. 

5. W razie gdyby Najemca nie stawił się w Lokalu w Dniu Przekazania lub w razie 
gdyby Najemca odmówił podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, Wynajmujący 
wezwie pisemnie Najemcę do stawienia się w Lokalu w celu jego przekazania, 
wyznaczając mu dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni. Jeśli Najemca nie stawi się 
w wyznaczonym terminie, Wynajmujący może podpisać protokół zdawczo-odbiorczy 
samodzielnie w obecności co najmniej jednego świadka, który nie jest pracownikiem 
ani członkiem Zarządu Wynajmującego, a podpisanie takiego protokołu w tej dacie 
będzie uważane za w pełni skuteczne w rozumieniu Umowy. 

6. Lokal zostanie wydany Najemcy wraz z dodatkowym wyposażeniem i sprzętem 
uzgodnionym w Umowie, których lista stanowi Załącznik 2 do Umowy.  
Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy wyposażenie i sprzęt zostaną zwrócone 
Wynajmującemu. Do protokołu zdawczo-odbiorczego zostanie załączona 
dokumentacja fotograficzna Lokalu i wyposażenia znajdującego się w nim w formie 
zapisu cyfrowego na płycie CD (Załącznik 3 do Umowy), dokumentująca stan 
faktyczny Lokalu i wyposażenia z Dnia Przekazania. 

7. W przypadku, gdy Najemca uzna, że Lokal udostępniony przez Wynajmującego 
wymaga dodatkowego wyposażenia w sprzęt niezbędny do prawidłowego 
realizowania przedmiotu umowy, ma prawo wyposażyć Lokal w niezbędny mu sprzęt 
na własny koszt, który stanowić będzie jego własność.  

8. Najemca uprawniony jest do zamieszkania w Lokalu wspólnie z członkami jego 
najbliższej rodziny w osobach ….  

9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowej kontroli stanu  
i wyposażenia Lokalu, nie częściej jednak niż raz na 3 miesiące. 

10. Obowiązkiem Najemcy jest udostępnianie Lokalu Wynajmującemu, celem dokonania 
przez niego okresowej kontroli Lokalu, 

11. Obowiązkiem Najemcy jest przed zawarciem umowy przedłożenie oświadczenia  
w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się 
do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w 
art. 19 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął  
do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo 
do najmu socjalnego lokalu ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.  
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§ 3. Czynsz 

1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu co miesiąc czynsz z tytułu najmu Lokalu, 
począwszy od Dnia Przekazania, ustalony na podstawie przedstawionej w przetargu 
oferty w wysokości … zł (słownie: … złotych). 

2. Kwota czynszu najmu określona w ust. 1 nie obejmuje należności za energię 
elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną i kanalizację, których koszty 
Najemca będzie płacił wraz czynszem na podstawie faktur, które będą wystawiane 
przez Wynajmującego w terminie 3 dni roboczych od zakończenia miesiąca  
wg następujących zasad: 

a) energia elektryczna – wg wskazań licznika; 

b) zimna woda i ścieki – wg wskazań wodomierza; na podstawie obciążeń 
wspólnoty; 

c) ciepła woda – wg wskazań wodomierza, na podstawie obciążeń wspólnoty; 

d) centralne ogrzewanie – wg cen dostawcy, na podstawie obciążeń wspólnoty. 

3. Za wywóz odpadów Najemca zapłaci kwotę, która wynosi miesięcznie … zł. 

4. Do należności wymienionych w ust. 2 i 3 doliczony zostanie podatek VAT według stawki 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

5. Należność za czynsz najmu oraz świadczenia za dany miesiąc będzie płacona przez 
Najemcę nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania faktur, o których mowa 
w ust. 2, na wskazany w nich rachunek bankowy. 

6. Stawka czynszu, o której mowa w ust. 1 będzie waloryzowana jeden raz w roku  
w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok ubiegły, ogłaszany  
z początkiem roku kalendarzowego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Pierwsza waloryzacja nastąpi po 12 miesiącach obowiązywania umowy.  

7. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, wysokość opłat, o których 
mowa w ust. 2 zostanie odpowiednio zmieniona bez konieczności wprowadzania 
zmian do umowy w postaci aneksu. 

8. Obowiązek zapłaty przez Najemcę czynszu, o którym mowa w ust. 1 oraz opłat 
eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3 rozpoczyna się od dnia … 

9. Wynajmujący uprawniony jest do naliczania odsetek w wysokości ustawowej  
za każdy dzień opóźnienia przy nie zachowaniu terminów określonych w ust. 2 i 3. 

10. Wynajmujący zobowiązuje się do przesyłania faktur na adres e-mail Najemcy: …  

11. Wynajmując oświadcza, że wskazany w ust. 4 numer rachunku jest rachunkiem 
bankowym wskazanym w wykazie rachunków bankowych zawartym w dokonanym 
przez Wynajmującego zgłoszeniu do naczelnika urzędu skarbowego lub organu 
właściwego na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z przepisami określającymi 
zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wynajmujący zobowiązuje 
się do każdorazowego informowania Najemcy o zmianie tego numeru rachunku. 

12. Wynajmujący oświadcza, że rachunek bankowy na który ma nastąpić płatność kwoty 
należności wynikającej z faktury, jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.  
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§ 4. Kaucja 

1. W celu zabezpieczenia należytej realizacji Umowy, w tym w szczególności płatności, 
o których mowa w § 3 Czynsz, tj. kar umownych, odsetek, odszkodowań, Najemca 
wpłaci na konto bankowe Wynajmującego o nr …, najpóźniej do dnia 
poprzedzającego Dzień Przekazania, kaucję pieniężną ("Kaucja") w wysokości 
dwumiesięcznego Czynszu. Najemca w Dniu Przekazania przekaże Wynajmującemu 
kopię potwierdzenia wpłaty Kaucji. 

2. Najemca wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Wynajmującego z Kaucji 
należności powstałych w związku z Umową, w tym kar umownych, odsetek  
i odszkodowań. Kaucja będzie mogła być też użyta w celu zaspokojenia roszczeń 
Wynajmującego po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 

3. W przypadku pobrania przez Wynajmującego środków z Kaucji zgodnie z Umową 
Najemca zobowiązuje się do uzupełnienia kwoty Kaucji do pełnej wysokości 
wynikającej z Umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia 
o dokonaniu przez Wynajmującego wypłaty. Najemca niezwłocznie przekaże 
Wynajmującemu kopię potwierdzenia wpłaty Kaucji. 

4. Najemca zobowiązuje się utrzymać Kaucję w wysokości dwumiesięcznego Czynszu 
przez cały okres obowiązywania Umowy. 

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany wysokości Czynszu Najemca zobowiązuje się do 
wpłaty na konto bankowe Wynajmującego kwoty Kaucji do pełnej wysokości 
wynikającej z Umowy w terminie 7 dni od daty obowiązywania nowej wysokości 
Czynszu i niezwłocznie przekaże Wynajmującemu kopię potwierdzenia wpłaty 
Kaucji. 

6. Za dzień wpłaty Kaucji Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego 
Wynajmującego. 

7. Wszelkie koszty dotyczące wpłaty Kaucji ponosi Najemca. 

8. Zwrot Kaucji nastąpi po upływie miesiąca od dnia opróżnienia Lokalu, po potrąceniu 
z Kaucji ewentualnych należności na rzecz Wynajmującego. 

§ 5. Prace 

1. Najemca zobowiązuje się utrzymywać Lokal we właściwym stanie technicznym  
i sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Wszelkie drobne naprawy  
i konserwacje Lokalu obciążają Najemcę, w tym wymiana źródeł światła, opraw 
oświetleniowych, naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, wymiany 
wykładziny podłogowej, drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych 
zapewniających korzystanie z ogrzewania Lokalu, dopływu i odpływu wody oraz  
z oświetlenia, i mogą być wykonywane po uzgodnieniu z Wynajmującym. Jeżeli 
Najemca nie dopełni powyższego zobowiązania, Wynajmujący będzie miał prawo  
do zorganizowania prac naprawczych i konserwacyjnych na koszt Najemcy. 
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2. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód w Lokalu, 
które spowoduje sam, jego goście lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.  
W razie niewykonania tego obowiązku Wynajmujący wyznaczy Najemcy 7-dniowy 
termin na usunięcie tych szkód, a gdy to nie nastąpi, Wynajmujący może zlecić 
dokonanie koniecznych napraw na koszt i ryzyko Najemcy. Wyznaczenie 7-dniowego 
terminu nie dotyczy sytuacji wymagających natychmiastowego działania  
dla zapobieżenia zagrożeniu życia bądź zdrowia ludzkiego, kiedy to Najemca  
jest obowiązany niezwłocznie przystąpić do dokonania naprawy, a gdy tego nie 
uczyni, Wynajmujący jest uprawniony do dokonania naprawy na koszt i ryzyko 
Najemcy. 

3. Wszelkie istotne uszkodzenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Lokalu 
Najemca powinien zgłosić niezwłocznie Wynajmującemu. 

4. Najemca nie ma prawa zmieniać przeznaczenia Lokalu ani przeprowadzać w nim 
jakichkolwiek adaptacji, zmian, remontów bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Wynajmującego oraz właściwych organów administracji w przypadkach wymaganych 
przepisami prawa. 

5. Na żądanie Wynajmującego Najemca po rozwiązaniu Umowy usunie na swój koszt 
wszelkie zmiany lub adaptacje, które zostały dokonane dla Najemcy lub przez 
Najemcę, oraz przed przekazaniem Lokalu Wynajmującemu przywróci Lokal do stanu 
pierwotnego, opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym. Wszelkie nakłady 
poczynione przez Najemcę w Lokalu dokonywane będą wyłącznie na jego koszt. 

6. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem części budynku 
przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, 
inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. 

§ 6. Okres najmu. Wypowiedzenie Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia … do dnia … 

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, 
Wynajmujący może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli Najemca: 

a) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa Lokalu w sposób sprzeczny  
z Umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, 
dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do 
wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub 
uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym 
korzystanie z innych lokali, lub 

b) jest w zwłoce z zapłatą Czynszu, oraz opłat eksploatacyjnych co najmniej  
za dwa pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze 
wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego 
terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności lub 

c) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania Lokal lub jego część 
bez wymaganej pisemnej zgody Wynajmującego. 
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§ 7. Zwrot Lokalu 

1. Z dniem rozwiązania Umowy Najemca powinien zwrócić lokal czysty,  w dobrym 
stanie, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania,  
i kompletny pod względem elementów wykończeniowych i elementów wyposażenia 
będących własnością Wynajmującego, o których mowa w Załączniku 2 do Umowy. 

2. Klucze do lokalu oraz inne urządzenia dostępu zostaną zwrócone niezwłocznie 
Wynajmującemu. 

3. Strony powinny sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy opisujący szczegółowo stan 
Lokalu i wyposażenia w chwili zwrotu Lokalu.  

§ 8. Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, Polskie Radio S.A. informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach umowy na wynajem 
lokalu mieszkalnego nr 20 Polskiego Radia S.A. położonego w budynku przy  
al. Niepodległości 74 w Warszawie jest: Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa. 

2. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy 
są dane osobowe najemcy oraz innych osób uprawnionych do zamieszkania w lokalu. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału  
w Przetargu oraz zawarcia umowy Najmu. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Wynajmującego jest: 

1) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku  
z zawarciem Umowy, a podstawą przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 
1 lit. b) i c) RODO, 

2) ustalenie uprawnień i zobowiązań Stron, w tym dochodzenie lub obrona przed 
roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej Umowy, a podstawą przetwarzania 
danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, adres e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 022 645 34 03. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez Wynajmującego przez okres 5 lat, licząc 
od początku roku następnego po zakończeniu rozliczeń związanych z zakończeniem 
Umowy. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy  
lub do organizacji międzynarodowej. 

7. Na podstawie udostępnionych danych osobowych nie są podejmowane decyzje  
w sposób zautomatyzowany oraz nie jest stosowane profilowanie, nie będą one 
również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem 
przypadków przewidzianych w przepisach prawa oraz w związku z realizacją celu 
przetwarzania. 
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8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, przenoszenia, prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych i do ich usunięcia; na zasadach określonych w rozdziale  
III RODO. Przysługuje im również prawo wniesienia skargi do właściwego organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Najemca zobowiązany jest do udostępnienia powyższych informacji o przetwarzaniu 
danych osobowych wszystkim osobom, których dane udostępni Wynajmującemu. 

§ 9. Postanowienia różne 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona w związku z Umową będzie sporządzana  
na piśmie i doręczana drugiej Stronie osobiście lub wysyłana za potwierdzeniem 
odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską na adresy Stron podane w 
komparycji Umowy. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonywane w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd  
lub inny właściwy organ za nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania, 
wówczas nie będzie to miało wpływu na ważność, skuteczność i możliwość 
egzekwowania pozostałych postanowień niniejszej Umowy, a Strony podejmą 
niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia, tak 
aby uczynić je ważnym, skutecznym i możliwym do wykonania zgodnie z intencją 
Stron wyrażoną w postanowieniu zastępowanym. 

4. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową 
zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze  
dla Wynajmującego oraz jeden dla Najemcy. 

 

 

Wynajmujący 
____________________________ 

Najemca 
____________________________ 

 

Lista załączników: 
Załącznik 1 - Protokół zdawczo-odbiorczy Lokalu. 
Załącznik 2 - Lista wyposażenia i sprzętu znajdującego się w Lokalu. 
Załącznik 3 - Płyta CD z dokumentacją fotograficzną Lokalu i wyposażenia. 
Załącznik 4 - Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 
 


