
Zarządzenie nr 18/2022/2023 r. 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 4 stycznia 2023 r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 

dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów 

sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) 

 

zarządzam: 

 

co następuje: 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 

2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz 

pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego wprowadzam następujące zmiany: 

1. W  § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

 „2) Wejścia grupowe 

- opłata za 1 tor (maksymalnie 8 osób)      80zł” 

 

2. § 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„Ustalam następujące stawki za korzystanie z pozostałych obiektów sportowych oraz 

pomieszczeń w CEKFiS: 

HALA SPORTOWA (z wyłączeniem gry z piłkę nożną, z możliwością 

podzielenia na 3 części)         270 zł/h 

SALA GIMNASTYKI PRYRZĄDOWEJ (tylko wejścia grupowe z trenerem) 100 zł/h 

SALA SZTUK WALKI (tylko wejścia grupowe z trenerem)    90 zł/h 

SALA TANECZNA         50 zł/h 

SALA FITNESS (do 10 osób)        40 zł/h 

SALA TENISA STOŁOWEGO (sprzęt do gry we własnym zakresie)   5 zł/h za 1 os. 

SALA ĆWICZENIOWA (z miękką podłogą o powierzchni 60 m2)   30 zł/h 

SALA ROWEROWA (na potrzeby procesu dydaktycznego)    30 zł./h 

SIŁOWNIA (na potrzeby procesu dydaktycznego)     30 zł/h 

BOISKO PIŁKARSKIE (na potrzeby treningów)      250 zł/h 

BOISKO PILKARSKIE (na potrzeby meczów z zewnętrznymi drużynami)  300 zł/h 

OŚWIELENIE BOISKA         90 zł/h 

SZATNIA DO BOISK SPORTOWYCH       35 zł/h 

BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ (tylko wejścia grupowe z trenerem)   10 zł/h 

BOISKO DO KOSZYKÓWKI (tylko wejścia grupowe z trenerem)   10 zł/h 

 

Wysokość stawek najmu innych pomieszczeń we wszystkich obiektach Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego reguluje odrębne Zarządzenie.” 

 

 

 

 



§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 


