
 UNIWERSYTET   
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

 
ZARZĄDZENIE Nr 146  

 
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 30 września 2013 r. 

 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego 

Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

Na podstawie § 6 ust. 2 zarządzenia nr 203 Rektora UMK z dnia 18 grudnia 2012 r.  
w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu 
w Uniwersyteckie Centrum Sportowe (Biuletyn Prawny Nr 11, poz. 412) 
 

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

§ 1 
 

Ustala się cennik opłat korzystania z Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, obowiązujący od dnia 1 października 2013 r:. 
 
1) Opłaty za korzystanie z obiektów UCS przy ul. Św. Józefa 17 

 
Hala główna Fitness Siłownia Sala konferencyjna 

Hala główna 100 zł/h + 23 % vat 
(123,00 zł/h brutto) 

50 zł/h +23% vat 
(61,50 zł/h brutto) 

1 trening/ 1 osoba 
9,26 zł/h + 8% vat 

(10 zł/h brutto) 
 

Bez sprzętu Audio – Video 
40 zł/h + 23 % vat 
(49,20 zł/h brutto) 

1 sektor 40 zł/h + 23 % vat 
(49,20 zł/h brutto) 

______ Grupa zorganizowana 
80 zł/h + 23 % vat 
(98,40 zł/h brutto) 

Ze sprzętem Audio – Video 
60 zł/h + 23 % vat 
(73,80 zł/h brutto) 

Sektor ze ścianką wspinaczkową 
60 zł/h + 23 % vat  
(73,80 zł/h brutto) 

______ ______ ______ 

Najem całej hali na zawody do 5 h 
– 5 x 100 zł + 23 % vat  

(615 zł/5h brutto) 
Powyżej 5 godz. negocjacje 

 
 

______ 

 
 

______ 

 
 

______ 

 
Wynajem pływalni 

Cała pływalnia 230 zł/h + 23 % vat (282,90 zł/h brutto) 
Basen rekreacyjny  81,30 zł/h + 23 % vat ( 100 zł/ brutto) 

Osoby prywatne, zakłady pracy, firmy (1 tor) 40,00 zł/h + 23% vat (49,20 zł/h brutto) 
Kluby, stowarzyszenia sportowe, szkoły (1 tor) 30,00 zł/h + 23% vat (36,90 zł/h brutto) 

 
 



Ceny biletów indywidualnych na pływalnię 
Normalny 

 
Pn-pt (07.00-16.00) 6,48 zł/h + 8% vat  (7,00 zł//h brutto) 
Pn-pt (16.00-22.00) 8,33 zł/h + 8% vat  (9,00 zł/h brutto)   

sb – ndz – 8,33 zł/h + 8% vat (9,00 zł/h brutto)  
Ulgowy Pn-pt (07.00-16.00) 5,09 zł/h + 8% vat (5,50 zł/h brutto) 

Pn-pt (16.00-22.00) 6,48 zł/h + 8% vat (7,00 zł/h brutto)  
sb – ndz – 6,48 zł/h + 8% vat (7,00 zł/h brutto) 

Nauka pływania 
Kurs indywidualny 37,04 zł/h + 8% vat  (40 zł/osoba/h brutto) 

Dorośli (grupa) 92,59 zł/h + 8% vat (100 zł/15 osób/8 h brutto) 
Grupa początkowa dzieci i młodzież  92,59 zł/h + 8% vat (100 zł/15 osób/8 h brutto) 

Grupa średnio zaawansowana 92,59 zł/h + 8% vat (100 zł/15 osób/8 h brutto) 
Grupa zaawansowana 92,59 zł/h + 8% vat (100 zł/15 osób/8 h brutto)  

Karnety 
Normalny 23,15 zł/h + 8% vat  (25,00 zł 1 mc/ 4 wejścia brutto)  
Ulgowy 18,52 zł/h + 8% vat (20,00 zł 1 mc/ 4 wejścia brutto) 

 Bilet zniżkowy 
Emeryci i renciści Pon. i śr. (07.00-16.00) 4,17 zł/h + 8% vat (4,50 zł/h brutto)  

Studenci do 26 roku życia Wtorki (07.00-16.00) 4,17 zł/h + 8% vat (4,50 zł/h brutto) 
Studenci niepełnosprawni UMK Raz w tygodniu bezpłatnie 

Uczniowie Czwartki (07.00-16.00) 4,17 zł/h + 8% vat (4,50 zł/h brutto) 
Osoby niepełnosprawne 

 
Piątki (07.00-16.00) 4,17 zł/h + 8% vat (4,50 zł/h brutto)  

Posiadacze Karty Absolwenta UMK Sobota (8.00 -16.00) 4,17 zł/h + 8% vat (4,50 zł/h brutto) 
Niedziela(8.00-16.00) 4,17 zł/h + 8% vat (4,50 zł/h brutto) 

Sauna 
Minuta 0,23 zł/h + 8 % vat (0,25 zł/min. brutto) 

Godzina  12,04 zł/h + 8 % vat (13,00 zł/h brutto) 
godzina (sauna na wyłączność)  56,91 zł/h + 23 % vat (70,00 zł/h brutto) 

Dodatkowe opłaty (nie podlega opodatkowaniu) 
Zgubienie zegarka 100,00 zł 

Uszkodzenie zamka w szafce 40,00 zł 
 
 
2) Opłaty za korzystanie z obiektów UCS przy ul. Gagarina 35 

 
 

Sala sportów walki, fitness 40,65 zł/ h + 23 % vat  ( 50 zł brutto ) 
Sala gimnastyczna   36,59 zł/1,5h +23% vat (45  zł / 1,5 h  brutto) 

Siłownia 1trening /1 osoba 5,56 zł/h + 8% vat  ( 6 zł/ 1 h brutto) 
 
 

§ 2 
 
1. W sprawach nieuregulowanych cennikiem opłat określonych w § 1, dopuszcza się 

możliwość negocjacji cen między zainteresowanymi stronami tj. użytkownikiem  
i kierownikiem Centrum. 

2. Za dodatkowe zatrudnienie trenera, instruktora, sędziego itp., opłatę w kwocie 30 zł/h 
uiszcza zamawiający po uprzednim zawarciu umowy zlecenia przez kierownika Centrum. 

3. Wynagrodzenie dla instruktorów ratownictwa, prowadzących nauki pływania w ramach 
zajęć prowadzonych przez UCS wynosi 20 zł brutto / godzinę. 
 



 
§ 3 

 
1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są emeryci i renciści, studenci do 26 roku życia, 

uczniowie, niepełnosprawni oraz posiadacze Karty Absolwenta UMK. 
2. Pracownicy UMK są uprawnieni do korzystania z wszystkich usług oferowanych przez 

USC na podstawie karnetów wydawanych przez Dział Socjalny. 
3. Posiadacze Karty Absolwenta UMK mogą korzystać bezpłatnie z obiektów przy  

ul. Gagarina 35 w soboty i niedziele w wymiarze 1,5 h bezpłatnie, po uzgodnieniu 
terminu z zastępcą kierownika UCS. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. 
 
 
 
 

  R E K T O R 
 

 
 
prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


