
Poznań, 8 kwietnia 2011 roku 

 

DOP-0212-47/11 

 

Zarządzenie nr 47/2011 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 8kwietnia 2011 roku 

w sprawie odpłatności za udostępnienie hali sportowej oraz prowadzenie rekreacji  

w budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 7 

 

Na podstawie § 42 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1  

1. Ustala się, iŜ w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu udostępni pracownikom i innym osobom fizycznym i prawnym usługę korzystania 

rekreacyjnego na podstawie nabytych karnetów. 

 

2. Opłatę za usługę opisaną w ust. 1, świadczoną podmiotom gospodarczym lub innym 

jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności:  

1) realizowaną na głównej płycie hali sportowej – ustala się w wysokości 100,00 zł + naleŜny 

podatek VAT za 1 godz., 

2) realizowaną w sektorze hali sportowej ( 1/3 hali ) – ustala się w wysokości 45,00 zł + naleŜny 

podatek VAT za 1 godz. 

 

3. Opłatę za usługę opisaną w ust. 1, świadczoną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym 

i innym jednostkom organizacyjnym, dla celów rekreacyjno – sportowych: 

1) realizowaną na głównej płycie hali sportowej – ustala się w wysokości 100,00 zł za 1 godz. 

brutto. 

2) realizowaną w sektorze hali sportowej ( 1/3 hali ) – ustala się w wysokości 45,00 zł za 1 godz. 

brutto. 

 

4. Udostępnienie hali sportowej dla celów rekreacyjno – sportowych pracownikom oraz byłym 

pracownikom, tj. emerytom i rencistom Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, następuje 

nieodpłatnie. 

§ 2 

Opłata za zajęcia rekreacyjne z nauczycielem Centrum Kultury Fizycznej dla studentów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wynosi: 

1. za rekreację w siłowni na zajęciach trwających 1,5 godziny : 

1) wejście jednorazowe      - 6,00 zł/osoby na 1 godz. 

2) wejście abonamentowe : 

− karnet 15 zajęć, zajęcia raz w tygodniu   -   60,00 zł brutto/osoby  

− karnet 30 zajęć, zajęcia dwa razy w tygodniu - 110,00 zł brutto/osoby  

− karnet 60 zajęć, zajęcia trzy razy w tygodniu - 160,00 zł brutto/osoby  

− karnet 90 zajęć, zajęcia cztery razy w tygodniu - 200,00 zł brutto/osoby  

 

 

 



2. za rekreację w hali sportowej-płyta główna: 

1) cała płyta hali  

− karnet dla grupy studentów za zajęcia jeden raz w tygodniu trwające 1,5 godziny  

600,00 zł brutto/semestr 

2) sektor hali sportowej 

− karnet dla grupy studentów za zajęcia jeden raz w tygodniu trwające 1,5 godziny  

200,00 zł brutto /semestr 

 

3. za rekreację w salkach fitness-aerobik, spinning na zajęciach trwających 1,5 godziny wynosi: 

1) wejście jednorazowe           8,00 zł brutto/osoby  

2) wejście abonamentowe : 

− karnet za 15 zajęć, zajęcia jeden raz w tygodniu      80,00 zł brutto/osoby  

− karnet za 30 zajęć, zajęcia dwa razy w tygodniu - 150,00 zł brutto/osoby  

4. za rekreację ze spinningu: 

− raz w tygodniu      - 130,00 zł brutto/osoby  

− 2 razy w tygodniu      - 250,00 zł brutto/osoby  

 

§ 3 

Dla imprez okazjonalnych, których współorganizatorem jest Centrum Kultury Fizycznej 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, trwających powyŜej 8 godzin, stawka godzinowa moŜe 

być obniŜona do kwoty 75,00 zł netto/godz. 

§ 4 

Zasady i terminy udostępniania Hali określa Kierownik Centrum Kultury Fizycznej w uzgodnieni z 

Kanclerzem. 

§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 125/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

30 września 2009 roku w sprawie odpłatności za udostępnienie hali sportowej oraz prowadzenie 

rekreacji w budynku Hali Sportowej UP w Poznaniu przy ul. Dojazd 7. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 
Rektor 
 
 

 
 
/-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 


