
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2011 
 

Rektora  Akademii Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w  Krakowie  z  dnia  11  lutego  2011  roku  zmieniające  Zarządzenie  
nr  4/2000  z  31  stycznia  2000  roku w  sprawie  rozliczeń  finansowych 
dochodów własnych Uczelni  

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku  ‐ Prawo o szkolnictwie 
wyższym  (Dz.U  nr  164  poz.  1365  z  późn.  zm.),  Rozporządzenia  Rady 
Ministrów z dnia 22 grudnia 2006  r. w sprawie  szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej  uczelni  publicznych  (Dz.U.  nr  246,  poz.  1796),  ustawy  z  dnia  
11 marca 2004  r. o podatku od  towarów  i usług  (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. 
zm.)  oraz  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.  o  rachunkowości  
(tj. Dz.U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 
 

 
§ 1 
 

1. W Zarządzeniu  nr  4/2000  roku  z dnia  31  stycznia  2000  roku w  sprawie 
rozliczeń  finansowych  dochodów  własnych  Uczelni  zmianie  ulega 
„Cennik stawek minimalnych czynszowych netto za wynajem obiektów, 
pomieszczeń,  sprzętu  i  dzierżawę  terenu  Akademii  Wychowania 
Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha w Krakowie„  stanowiący  Załącznik  
nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 4/2000 pozostają bez zmian. 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2011 roku  
 
 
 
                REKTOR 

            Dr hab. prof. nadzw. Andrzej KLIMEK 

 



Załącznik NR 1  
do Zarządzenia nr 6/2011 roku  

 
Cennik 

Stawek minimalnych czynszowych netto za wynajem obiektów, pomieszczeń, 
sprzętu i dzierżawę terenu  

Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. 
L.p. 

Rodzaj obiektu i charakter prowadzonej działalności 
Minimalna stawka 

netto w złotych 
1. teren-działalność handlowo-usługowa 20,00/1 m2/1 m-c 

2. teren- działalność handlowo-usługowa na imprezach 50,00/1 m2/1 doba 

3. pomieszczenia- działalność handlowo-usługowa, gastronomiczna, 
biurowe 

15,00/1 m2/1m-c 

4. powierzchnia pod działalność handlowo-usługową w budynkach 27,00/1 m2/1 m-c 

5. pomieszczenia- działalność oświatowa 12,00/1 m2/1 m-c 

6. pomieszczenia magazynowe 7,00/1 m2/1 m-c 

7. powierzchnie pod szyldy, tablice i gabloty informacyjne dla 
kontrahentów wynajmujących pomieszczenia i obiekty AWF  

o powierzchni do 3 m2 

12,00/1 m-c/1 szt. 

8. reklama w ramach aluminiowych 57,5 cm x 82,0 cm 50,00/1 m-c/1 szt. 

9. powierzchnie pod reklamy (bez względu na czas trwania ekspozycji 
nie mniej niż stawka miesięczna za metr) 

50,00/1 m2/1 m-c 

10. aula z obsługą 300,00/1 godz. 

11. nagłośnienie z obsługą 150,00/1 godz. 

12. sale audytoryjne B, C 100,00/1 godz. 

13. sale audytoryjne H, I, K, L 80,00/1 godz. 

14. sale wykładowe A, D, E, F 60,00/1 godz. 

15. sale seminaryjne od nr 10 do nr 17 w ZPND im. H. Jordana 40,00/1 godz. 

16. sale seminaryjne w pawilonach budynku głównego, pawilonie 
socjalnym i Domach Studenckich 

25,00/1 godz. 

17. sala senacka, kolegialna, Rady Wydziału 110,00/1 godz. 

18. sala klubowa (nr 32 pawilon socjalny) 35,00/1 godz. 

19. sala nr 101 (pawilon LA) 40,00/1 godz. 

20. pracownia komputerowa 100,00/1 godz. 

21. powierzchnia w holu – pod stoiska targowe, akcje promocyjne itp. 50,00/1 m2/doba. 

22. stolik 12,00/za imprezę 

23. krzesło 7,00/za imprezę 

24. wykładzina podłogowa 3,50/1 m2 

25. gniazdo jednofazowe 220V 10,00/1 doba 

26. rzutnik multimedialny 40,00/1 godz. 

27. hala sportowa – al. Jana Pawła II 78 – treningi (arena, szatnia) 180,56/87,96*/1 godz. 

28. hala sportowa – al. Jana Pawła II 78 
zawody sportowe w zależności od charakteru i rangi nie mniej niż 

250,00/1 godz. 

29. hala sportowa – al. Jana Pawła II 78 
inne imprezy w zależności od charakteru i rangi nie mniej niż 

350,00/1 godz. 

30. sektor hala sportowa – al. Jana Pawła II 78 69,44/29,63*/1 godz. 

31. hala sportowa gimnastyczna – al. Jana Pawła II 78 
- treningi (arena, szatnia)  

- zawody sportowe 

 

101,85/1 godz. 
250,00/1 godz. 

32. hala sportowa taneczna – al. Jana Pawła II 78 
- treningi (arena, szatnia) 

- zawody sportowe 
- inne imprezy 

- ścianka wspinaczkowa  

 
75,00/1 godz. 
83,33/1 godz. 
100,00/1 godz. 
83,33/1 godz. 



33. siłownia – od osoby 5,09/4,17*/1 godz. 

34. siłownia – karnet 10 wejść od osoby 41,67/27,78* 

35. siłownia – dla grupy maksymalnie 10 osób 32,41 

36. sauna duża (maks.6osób) 60,19/32,41*/1 godz. 

37. sauna mała (maks. 4 osoby) 45,37/25,93*/1 godz. 

38. stół do tenisa stołowego 9,26/5,56*/1 godz. 

39. stadion LA – al. Jana Pawła II 78 - zawody sportowe 300,00/1 godz. 

40. stadion LA – al. Jana Pawła II 78- treningi (od osoby) 9,26/1 godz. 

41. stadion LA – al. Jana Pawła II 78- inne imprezy 400,00/1 godz. 

42. tunel LA 100,00/1 godz. 

43. boisko piłkarskie – al. Jana Pawła II 78 120,37/1 godz. 

44. boisko do siatkówki plażowej 10,28/1 godz. 

45. hala sportowa – ul. Śniadeckich 12b 80,00/1 godz. 

46. hala judo – ul Śniadeckich 12b 50,00/1 godz. 

47. boisko piłkarskie - ul Śniadeckich 12b 120,37/1 godz. 

48. kort tenisowy (6.00-16.00) 49,07/29,63*/1 godz. 
49. kort tenisowy (16.00-22.00) 53,70/29,63*/1 godz. 
50. kort tenisowy (6.00-22.00) soboty i niedziele 49,07/29,63*/1 godz. 
51. kort tenisowy (6.00-22.00) abonament – 10 godz. 458,33/266,67*/1 godz. 
52. kort tenisowy (6.00-22.00) 

dla szkółek tenisowych (min. 15 godz./tydz.) 
44,44/1 godz. 

53. sala Squash (6.00-16.00) 42,13/25,00*/1 godz. 
54. sala Squash (16.00-22.00) 47,22/25,00*/1 godz. 
55. sala Squash (6.00-22.00) soboty i niedziele 42,13/25,00*/1 godz. 
56. sala Squash (6.00-22.00) abonament – 10 godz. 375,00/231,48* 
57. wypożyczenie rakiet do squash 10,19/1 godz. 
58. wypożyczenie piłeczki do squash 1,85/1 godz. 
59. wymiana naciągu rakiety (bez naciągu) 19,44/1 godz. 
60. kryta pływalnia 320,00/240,00/1 godz. ** 
61. 

kryta pływalnia bilet jednorazowy 
10,74/45min; 
8,43/45min** 

62. 
kryta pływalnia-bilet dla dzieci, młodzież szkolna, studenci 

8,43/45min; 
5,65/45min** 

63. kryta pływalnia-bilet dla pracowników AWF i studentów AWF 
(dziennych, wieczorowych, zaocznych i doktoranckich) 

5,65/45min ; 
3,29/45min** 

64. wjazd na teren wewnętrzny dla pracowników AWF 40,65/1 rok 
65. wjazd na teren wewnętrzny 200,00/1 rok 
66. miejsce w domku w Ośrodku Sportów Wodnych w Załężu  21,50/1 osoba/1 doba 
67. miejsce w domku w Ośrodku Sportów Wodnych w Załężu dla 

pracowników i ich rodzin  
12,04//1 osoba/1 doba 

68. powierzchnia pod garaże blaszane 120,00/1 rok 
 

* – dla pracowników AWF i studentów AWF (studiów stacjonarnych - dziennych, 
niestacjonarnych wieczorowych, zaocznych i słuchaczy studiów doktoranckich); 

 
** – dotyczy sobót i niedziel; 

 

 

                REKTOR 

            Dr hab. prof. nadzw. Andrzej KLIMEK 

 


