
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 422 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 257 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 23 grudnia 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 28 Rektora UMK z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie stawek 

opłat za korzystanie z nieruchomości oraz urządzeń będących własnością Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w części toruńskiej 

 

Na podstawie § 19 zarządzenia Nr 152 Rektora UMK z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów 

cywilnoprawnych nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2015 r., poz. 328 z późn. zm.) 

 

z a r z ą d z a    s i ę, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu Nr 28 Rektora UMK z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie 

z nieruchomości oraz urządzeń będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu zlokalizowanych w części toruńskiej (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 75  

z późn. zm.) rozdział 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„Rozdział 3 

Uniwersyteckie Centrum Sportowe 

 

§ 15 

Z tytułu korzystania z pomieszczeń i urządzeń (z wyjątkiem pływalni, sauny, sportowej 

infrastruktury zewnętrznej) w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu w obiektach: 

1) UCS.1 – budynek przy ul. św. Józefa 17 z basenem, 

2) UCS.2 – budynek przy ul. św. Józefa 17, 

3) UCS.G – budynek przy ul. Gagarina 35, 

pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

 

Rodzaj pomieszczenia lub urządzenia i forma 

korzystania 
Stawka brutto 

Hale główne UCS.1 i UCS. 2 – najem na imprezę 

sportową 

220,00 zł/60 min. 

Hale główne UCS.1 i UCS.2 – najem na trening 180,00 zł/60 min. 

Hale główne UCS.1 i UCS.2 – 1 sektor – najem 100,00 zł/60 min. 

Ścianka wspinaczkowa UCS.1 – najem 100,00 zł/60 min. 

Sale Fitness UCS.1 i UCS.2 – najem 80,00 zł/60 min. 

Sale konferencyjne UCS.1 i UCS.2 – najem  70,00 zł/60 min. 
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Sale konferencyjne UCS.1 i UCS.2 – najem ze 

sprzętem audio-video 

100,00 zł/60 min. 

Sala sportów walki UCS.G – najem 80,00 zł/60 min. 

Sala gimnastyczna UCS.G – najem 50,00 zł/90 min. 

 

§ 16 

Z tytułu korzystania ze sportowej infrastruktury zewnętrznej w Uniwersyteckim Centrum 

Sportowym w Toruniu pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

Rodzaj sportowej infrastruktury zewnętrznej  

i forma korzystania 
Stawka brutto 

Boisko piłkarskie (całość) – najem na imprezę 

sportową 

300,00 zł/60 min. 

Boisko piłkarskie (całość) – najem na trening 210,00 zł/60 min. 

Boisko piłkarskie (całość) – najem z oświetleniem 

na imprezę sportową 

330,00 zł/60 min. 

Boisko piłkarskie (całość) – najem z oświetleniem 

na trening 

230,00 zł/60 min. 

Boisko piłkarskie – połowa – najem  110,00 zł/60 min. 

Boisko piłkarskie – połowa – najem z oświetleniem 130,00 zł/60 min. 

Korty tenisowe – najem na imprezę sportową 100,00 zł/60 min. 

Korty tenisowe – najem na trening 60,00 zł/60 min. 

Korty tenisowe –  najem z oświetleniem na imprezę 

sportową 

120,00 zł/60 min. 

Korty tenisowe –  najem z oświetleniem na trening 80,00 zł/60 min. 

Kort tenisowy – najem  30,00 zł/60 min. 

Kort tenisowy –  najem z oświetleniem 60,00 zł/60 min. 

Boisko piaskowe (całość) – najem na imprezę 

sportową 

100,00 zł/60 min. 

Boisko piaskowe (całość) – najem na trening 60,00 zł/60 min. 

Boisko piaskowe (całość) –  najem z oświetleniem 

na imprezę sportową 

120,00 zł/60 min. 

Boisko piaskowe (całość) –  najem z oświetleniem 

na trening 

80,00 zł/60 min. 

Boisko piaskowe – 1 sektor – najem 30,00 zł/60 min. 

Boisko piaskowe – 1 sektor – najem z oświetleniem 60,00 zł/60 min. 

 

§ 17 

1. Z tytułu korzystania z pływalni w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu przy  

ul. Józefa 17 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

 

Zakres i forma korzystania Stawka brutto 

Pływalnia (całość) – najem 400,00 zł/60 min. 

Basen rekreacyjny (całość) – najem 150,00 zł/60 min. 

1 tor – najem  przez osoby prywatne, firmy 80,00 zł/60 min. 

1 tor – najem przez kluby, stowarzyszenia 

 sportowe, szkoły 
60,00 zł/60 min. 

Bilet normalny – jedno wejście poniedziałek – piątek  – 10,00 zł/60 min. 
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sobota i niedziela – 12,00 zł/60 min. 

Bilet normalny – jedno wejście – każda 

dodatkowa minuta pobytu 

poniedziałek – piątek  – 0,20 zł/min. 

sobota i niedziela – 0,25 zł/min. 

Bilet ulgowy – jedno wejście 
poniedziałek – piątek  – 8,00 zł/60 min. 

sobota i niedziela – 10,00 zł/60 min. 

Bilet ulgowy – jedno wejście – każda 

dodatkowa minuta pobytu 

poniedziałek – piątek  – 0,20 zł/min. 

sobota i niedziela – 0,25 zł/min. 

 

2. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są: 

1) emeryci i renciści,  

2) studenci i doktoranci, 

3) absolwenci UMK na podstawie Karty Absolwenta, 

4) uczniowie, 

5) osobom z niepełnosprawnościami. 

 

3. Wejścia nieodpłatne przysługują: 

1) dzieciom do ukończenia 5 roku życia, 

2) studentom z niepełnosprawnościami, 

3) studentom-sportowcom UMK, uczestnikom programu kariery dwutorowej, 

4) studentom-sportowcom UMK, członkom AZS Toruń, 

5) uczniom szkół ponadpodstawowych zrzeszonych w AZS UMK Toruń (SMS Toruń, X LO  

    w Toruniu) – raz w tygodniu w godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centrum. 

 

 § 18 

 

Z tytułu korzystania z sauny w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu pobiera się 

opłaty określone w poniższej tabeli: 

 

Zakres i forma korzystania Stawka brutto 

Sauna parowa UCS.1 – jedno wejście 15,00 zł/60 min. 

Sauna parowa UCS.1 – jedno wejście – każda 

dodatkowa minuta pobytu 

0,50 zł/min. 

Sauna parowa UCS.1 – najem na wyłączność 100,00 zł/60 min. 

Sauna parowa UCS.1 – najem na wyłączność – 

każda dodatkowa minuta pobytu 

1,50 zł/min. 

Sauny UCS.2 – jedno wejście 25,00 zł/60 min. 

Sauny UCS.2 – jedno wejście – każda dodatkowa 

minuta pobytu 

0,50 zł/min. 

Sauny UCS.2 – najem na wyłączność 120,00 zł/60 min. 

Sauny UCS.2 – najem na wyłączność – każda 

dodatkowa minuta pobytu 

1,50 zł/min. 

 

§ 19 

 

Z tytułu prowadzenia nauki pływania w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu 

pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli: 

 

Rodzaj kursu Stawka brutto 

Kurs indywidualny – jedna osoba 40,00 zł/60 min. 
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§ 20 

 

Z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu 

pobiera się (nieopodatkowane) opłaty dodatkowe określone w poniższej tabeli: 

 

Przedmiot opłaty Stawka brutto 

Zgubienie zegarka  100,00 zł 

Uszkodzenie zamka w szafce 40,00 zł 

Nieuprawnione wejście do sauny 100,00 zł 

 

 

§ 21 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w § 15-20, za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń   

w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu pobiera się opłaty obliczone według 

stawek ustalonych przez kanclerza na wniosek dyrektora Uniwersyteckiego Centrum 

Sportowego. 

2. Z tytułu konieczności dodatkowego zatrudnienia trenera, instruktora lub sędziego pobiera 

się dodatkową opłatę w wysokości 30,00 zł brutto/godz.”. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 


