
Zarządzenie nr 94 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie zasad udostępniania obiektów Centrum Kultury Fizycznej i Sportu. 
 

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

(Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn.zm.) oraz § 48 ust. 1 w związku z § 47 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie,  zarządza się co następuje: 

 

Zasady ogólne 

§ 1 

1. Osobom fizycznym i jednostkom innym niż jednostki organizacyjne  Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Uniwersytetem, obiekty Centrum Kultury Fizycznej 

i Sportu, zwanego dalej Centrum, mogą być udostępniane w terminach niekolidujących z 

działalnością statutową Uniwersytetu  za odpłatnością i na zasadach określonych w 

niniejszym zarządzeniu. 

2. Zasady korzystania z obiektów Centrum  przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu 

każdorazowo określa rektor lub z upoważnienia rektora prorektor nadzorujący działalność  

Centrum.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor lub z upoważnienia rektora prorektor 

nadzorujący działalność  Centrum może obniżyć opłatę za udostępnienie obiektów Centrum 

na organizację imprez o charakterze charytatywnym lub zawodów sportowych o charakterze 

współzawodnictwa międzyuczelnianego.  

 

Zasady udostępniania pływalni 

§ 2 

Udostępnienie pływalni osobom, o których mowa w § 1 ust. 1 możliwe jest w ramach: 

1) biletu jednorazowego; 

2) karnetu semestralnego; 

3) karty abonamentowej; 

4) uczestnictwa w lekcjach pływania organizowanych przez Centrum; 

5) wynajmu toru basenu sportowego; 

6) wynajmu brodzika rekreacyjnego.  

 

§ 3 

1. Cena za bilet jednorazowego wstępu na pływalnię wynosi: 

1) bilet normalny – 16,00 zł /60 min + 1,60 zł  za każde następne rozpoczęte 6 min. 

2) bilet ulgowy -      13,00 zł /60 min + 1,30  zł za każde następne rozpoczęte 6 min. 

3) bilet studencki -  10,00 zł /60 min + 1,00  zł za każde następne rozpoczęte 6 min. 

4) bilet grupowy -   10,00 zł /60 min + 1,00  zł za każde następne rozpoczęte 6 min. 

5) bilet rodzinny (rodzic/rodzice + dziecko/dzieci): 



a) 1 + 1    -   25,00 zł /60 min + 2,50  zł za każde następne rozpoczęte 6 min. 

b) 1 + 2    -   36,00 zł/60 min  + 3,60 zł za każde następne rozpoczęte  6 min. 

c) 2 + 1    -  40,00 zł /60 min + 4,00  zł za każde następne rozpoczęte 6 min. 

d) 2 + 2    -  50,00 zł /60 min + 5,00  zł za każde następne rozpoczęte 6 min. 

e) 2 + 3    -  56,00 zł /60 min + 5,60  zł za każde następne rozpoczęte 6 min. 

 

6) bilet instruktorski - 24,00 zł /60 min + 2,40  zł za każde następne rozpoczęte 6 min. 

 

2. Dzieci w wieku do lat 6 korzystają z pływalni bezpłatnie.  

3. Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownej legitymacji: 

1) dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym; 

2) studentom; 

3) pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 

4) emerytom i rencistom; 

5) osobom niepełnosprawnym. 

4. Bilet studencki przysługuje za okazaniem legitymacji studenckiej studentom uczelni 

członkowskich Związku Uczelni Lubelskich: 

1) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 

2) Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej; 

3) Politechniki Lubelskiej; 

4) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

5. Możliwość nabycia biletów grupowych przysługuje osobom tworzącym zorganizowaną grupę 

liczącą co najmniej 10 osób.  

6. Bilet instruktorski zobowiązana jest wykupić osoba, która zamierza uczyć pływania inną 

osobę korzystającą z pływalni na podstawie biletu jednorazowego. 

7. Ceny, o których mowa w ust. 1 są cenami brutto i zawierają 8% podatku VAT.   

 

§ 4 

1. Karnet semestralny upoważnia nabywcę do korzystania z pływalni w określone z góry dni i 

godziny. 

2. Cena karnetu semestralnego kalkulowana jest wg następującego algorytmu: 

(a x b – 1) x  c  

gdzie:   

a - stanowi liczbę tygodni w semestrze 

b - stanowi liczbę godzin korzystania z pływalni w jednym tygodniu 

c -  stanowi cenę jednorazowego biletu normalnego, a w przypadku osób, o których mowa w  

      § 3 ust. 3  - jednorazowego biletu ulgowego. 

3. Nabywca karnetu może otrzymać zniżkę w wysokości 10% ceny określonej zgodnie z ust. 2 po 

okazaniu karnetu wystawionego na jego imię i nazwisko na semestr poprzedzający semestr 

na który nabywany jest karnet.  

§ 5 

1. Karta abonamentowa upoważnia nabywcę do korzystania z pływalni do wyczerpania limitu 

środków na tej karcie, w terminach i godzinach , które nie są z góry określone.  

2. Każde wejście na pływalnię pomniejsza środki na karcie abonamentowej o kwotę równą 

cenie jednorazowego biletu normalnego, a w przypadku osób o których mowa w § 3 ust 3 i 4 

– odpowiednio cenie biletu ulgowego lub studenckiego.  



3. Cena karnetu abonamentowego wynosi: 

1) 100,00 zł – dla karty z kwotą 110,00 zł do wykorzystania; 

2) 200,00 zł – dla karty z kwotą 240,00 zł do wykorzystania; 

3) 300,00 zł – dla karty z kwotą 390,00 zł do wykorzystania; 

4. Oprócz ceny, o której mowa w ust. 3 nabywca karty abonamentowej wnosi jednorazową 

opłatę za wydanie karty w wysokości 15,00 zł.  

5. Ceny, o których mowa w ust.3 i 4 są cenami brutto i zawierają 8% podatku VAT. 

6. Szczegółowe zasady korzystania z kart abonamentowych określa odrębny regulamin.  

§ 6 

1. Cena uczestnictwa w lekcjach nauki pływania organizowanych przez Centrum wynosi: 

1) lekcje indywidualne: 

a) 1 lekcja  (45 min.) – 85,00 zł 

b) karnet ( 5 lekcji po 45 min.) – 370,00 zł 

2) lekcje w grupie 2- osobowej: 

a) 1 lekcja  (45 min.) – 65,00 zł od osoby; 

b) karnet ( 5 lekcji po 45 min.) – 280,00 zł od osoby; 

3) lekcje w grupie 3- osobowej: 

c) 1 lekcja  (45 min.) – 50,00 zł od osoby; 

d) karnet ( 5 lekcji po 45 min.) – 220,00 zł od osoby. 

 

2. Opłata za zorganizowanie przez Centrum lekcji nauki pływania dla grupy liczącej co najmniej 

4 osoby, nie większej jednak niż 14 osób, wynosi 55,00 zł za jedna godzinę lekcyjną (45 min.) 

powiększona o równowartość cen jednorazowych biletów wstępu uczestników lekcji,   

określonych w § 3 ust. pkt 1-4. 

3. Ceny, o których mowa  w ust. 1 i 2 są cenami brutto i zawierają 8% podatku VAT.  

§ 7 

1. Cena wynajmu jednego toru basenu sportowego, z możliwością korzystania z części 

rekreacyjnej (basen rekreacyjny, masaż karku, leżanki wodne, dzika rzeka, jacuzzi, 

zjeżdżalnia) oraz sprzętu do pływania,  wynosi 120,00 zł /45 min.  

2. Cena wynajmu jednego toru basenu sportowego bez dostępu do części rekreacyjnej,  wynosi 

102,00 zł/45 min.  Wynajem  możliwy  od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 - 22.15. 

3. Cena wynajmu basenu rekreacyjnego wynosi 190,00 zł/45 min. 

4. Cena wynajmu ½ (brodzika) basenu rekreacyjnego wynosi 95,00 zł/45 min. 

5. Ceny, o których mowa w ust. 1-4 są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. 

6. Wynajęcie jednego toru basenu sportowego upoważnia do wejścia na pływalnie nie więcej 

niż 7 osób.  

 

Zasady udostępniania obiektów fitness 

§ 8 

1. W ramach wejścia jednorazowego, karnetu jednomiesięcznego lub karnetu trzymiesięcznego 

udostępniana jest następująca oferta fitness: 

1) siłownia i sala cardio; 

2) aerobic i sala cardio; 



3) siłownia, aerobic i sala cardio; 

4) spinning i sala cardio. 

2.  Karnety jednomiesięczne i trzymiesięczne uprawniają nabywcę do korzystania bez 

ograniczeń z wybranej oferty.  

3. Zajęcia fitness realizowane są w grupach liczących co najmniej 3 osoby wg harmonogramu 

sporządzanego co semestr. 

4. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja udziału w zajęciach fitness w kasie Centrum lub u 

prowadzącego zajęcia.  

5. Pobierane są następujące ceny za korzystanie z oferty fitness: 

1) normalna; 

2) ulgowa; 

3) studencka. 

6. Z cena ulgowej  mogą korzystać za okazaniem stosownej legitymacji: 

1) dzieci i młodzież w wieku szkolnym; 

2) studenci; 

3) pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 

4) emeryci i renciści; 

5) osoby niepełnosprawne. 

8. Z ceny studenckiej mogą korzystać, za okazaniem  legitymacji studenckiej, studenci uczelni 

członkowskich Związku Uczelni Lubelskich: 

1) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 

2) Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej; 

3) Politechniki Lubelskiej; 

4) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

§ 9 

1. Ceny za korzystanie  z siłowni i sali cardio wynoszą: 

1) cena za wejście jednorazowe: 

a) normalna – 16,00 zł 

b) ulgowa -       13,00 zł 

c) studencka -  10,00 zł  

2) cena za karnet jednomiesięczny : 

a) normalna – 100,00 zł 

b) ulgowa -       90,00 zł 

c) studencka -  89,00 zł  

3) cena za karnet trzymiesięczny : 

a) normalna – 220,00 zł 

b) ulgowa -      200,00 zł 

c) studencka - 180,00 zł  

 

2. Ceny za korzystanie  z aerobicu i sali cardio wynoszą: 

1) cena za wejście jednorazowe: 

a) normalna – 18,00 zł 

b) ulgowa -       16,00 zł 

c) studencka -  13,00 zł  

2) cena za karnet jednomiesięczny : 

a) normalna – 120,00 zł 

b) ulgowa -      105,00 zł 



c) studencka -   90,00 zł  

3) cena za karnet trzymiesięczny : 

a) normalna – 250,00 zł 

b) ulgowa -      220,00 zł 

c) studencka - 190,00 zł . 

 

3. Ceny za korzystanie  z siłowni, aerobicu i sali cardio wynoszą: 

1) cena za wejście jednorazowe: 

a) normalna – 20,00 zł 

b) ulgowa -       17,00 zł 

c) studencka -  14,00 zł  

2) cena za karnet jednomiesięczny : 

a) normalna – 140,00 zł 

b) ulgowa -      120,00 zł 

c) studencka - 105,00 zł  

3) cena za karnet trzymiesięczny : 

a) normalna – 290,00 zł 

b) ulgowa -      250,00 zł 

c) studencka - 120,00 zł 

 

4. Ceny za korzystanie  ze spinningu  i sali cardio wynoszą: 

1) cena za wejście jednorazowe: 

a) normalna – 16,00 zł 

b) ulgowa -       13,00 zł 

c) studencka -  10,00 zł  

2) cena za karnet jednomiesięczny : 

a) normalna – 100,00 zł 

b) ulgowa -        90,00 zł 

c) studencka - 85,00 zł  

3) cena za karnet trzymiesięczny : 

a) normalna –  250,00 zł 

b) ulgowa -       220,00 zł 

c) studencka -  190,00 zł 

 

5. Ceny, o których mowa w ust. 1-4 są cenami brutto i zawierają 8% podatku VAT.  

§ 10 

1. Cena ułożenia planu treningowego dla jednej osoby  przez instruktora fitness wynosi  35,00zł. 

2. Cena treningu indywidualnego (1 osoby) trwającego 60 minut  wynosi 60,00 zł.  

3. Ceny, o których mowa w ust. 1 i 2 są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. 

4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z oferty, o której mowa w ust. 1 i 2 wyłącznie 

pod opieką pełnoletniego opiekuna.  

§ 11 

1. Za 60 minut  wynajmu  poniższych obiektów obowiązują  następujące ceny: 

1) hala sportowa z trybunami (boisko do piłki ręcznej, nożnej) –    380,00 zł 

2) hala sportowa z trybunami (boisko do koszykówki/siatkówki) – 330,00 zł 

3) hala sportowa (boisko do piłki ręcznej/nożnej)                           – 240,00 zł 



4) hala sportowa (boisko do koszykówki/siatkówki)                       -  200,00 zł 

5) sektor hali sportowej (koszykówka/siatkówka)                           -  110,00 zł 

6) sala sportowa (koszykówka/siatkówka)                                        -  100,00 zł 

7) siłownia                                                                                               -  150,00 zł 

8) mała siłownia                                                                                     -  100,00 zł 

9) sala aerobowa                                                                                    -  150,00 zł 

10) sala spinningowa                                                                               -  110,00 zł 

11) sala fitness                                                                                          -  150,00 zł 

12) sala sportów walki                                                                             -   90,00 zł 

13) sala taneczna                                                                                      -   70,00 zł 

2. Od cen, o których mowa w ust. 1 naliczane są następujące rabaty: 

1) 20%  - dla studentów uczelni będących członkami Związku Uczelni Lubelskich (UP w 

Lublinie, UMCS, PL, UM w Lublinie); 

2) 15% - dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 

3) 10% - dla osób i jednostek wynajmujących więcej niż jeden obiekt. 

3. Przy zbiegu uprawnień do rabatów, wynajmujący może korzystać wyłącznie z jednego, 

wyższego rabatu.  

4. Za prowadzenie  przez instruktora fitness 60 minut zajęć dla zorganizowanej grupy, 

pobierana jest opłata w wysokości 85,00 zł.  

5. Ceny o których mowa w ust. 1 i 4 są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.  

 

Usługi reklamowe i pozostałe opłaty.  

§ 12 

1. Ceny usług reklamowych: 

1) podświetlany billboard reklamowy 3x6m (ul. Akademicka) – 2952,00 zł/miesiąc; 

2) billboard reklamowy 2,3x 5 m (ul. Głęboka)                            – 1599,00 zł/miesiąc; 

3) baner reklamowy do 3 m2 (pływalnia, hala sportowa)           -   246,00 zł/miesiąc; 

4) baner reklamowy od 3 do 6 m2 (pływalnia/hala sportowa    -   369,00 zł/miesiąc; 

5) baner reklamowy  powyżej 6m2 (hala sportowa)                    -    492,00 zł/miesiąc; 

6) plakat reklamowy rozmiar B1 (70x100 cm)                              -    123,00 zł/szt/m-c;   

7) plakat reklamowy rozmiar A1 (59x84 cm)                                -      98,40 zł/szt/m-c;   

8) plakat reklamowy rozmiar A2 (42x59 cm)                                -      73,80 zł/szt/m-c;  

9) plakat reklamowy rozmiar A3 (29x42 cm)                               -      36,90 zł/szt/m-c;  

10) reklama na rewersie karnetu na pływalnię                            -   1230,00 zł/500 szt. 

11) reklama na rewersie karnetu na usługi SAF                            -   1230,00 zł/500 szt. 

12) reklama na rewersie karnetu na naukę pływania                  -   1230,00 zł/500 szt. 

13) naklejki na drzwiach szafek w przebieralniach                       -          3,60 zł/szt/m-c 

14) ulotki reklamowe (max. rozmiar A5 15x21 cm)                      -      184,50 zł/miesiąc 

15) kolportaż próbek produktów                                                     -       246,00 zł/tydzień 

16) radiowa emisja spotu reklamowego w hali basenowej        -       246,00 zł/tydzień 

17) radiowa emisja reklamy podczas imprezy sportowej           -          30,75 zł/1 emisja 

18) reklama z linkiem na stronie internetowej                             -      1 107,00 zł/3 m-ce 

19) reklama na koszulkach pracowników Centrum                     -       3690,00 zł/6 m-cy     

20) reklama na plakatach promujących akademickie imprezy sportowe – 500,00 zł/impreza 

2. Ceny, o których mowa w ust. 1 są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.     

3. Uniwersytet ma prawo swobodnego doboru reklamodawców.     



§ 13 

1. Cena wynajmu sali     szkoleniowej/konferencyjnej wynosi 40,00 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę wynajmu  lub 369,00 zł za wynajem nie dłuższy niż do 12 godzin w danym dniu.  

2. Cena za wynajem jednego m2 powierzchni pod automat sprzedażowy wynosi 369,00 zł 

miesięcznie. 

3. Opłata za zgubienie paska z transponderem/klucza do szatni wynosi – 25,00 zł. 

4. Opłata za zgubienie kluczyka do depozytu wynosi 25,00 zł.  

5. Ceny, o których mowa w ust. 1-4 są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Z dniem 30 września 2021 r. traci moc Cennik  Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP, 

wprowadzony  w dniu 11 lipca 2013 r.  

2. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia pozostają obowiązujące 

do zakończenia okresu na jaki zostały zawarte.  

§ 15 

Nadzór nad stosowaniem zarządzenia  sprawuje prorektor ds. rozwoju uczelni. 

§ 16 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.  

 

 

               R E K T O R  

 

       /-/ Prof. dr hab. Krzysztof KOWALCZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 


