Załącznik do zarządzenia Nr 5 Rektora UMK
z dnia 18 stycznia 2017 r.
CENNIK USŁUG i OPŁAT BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W TORUNIU
I. Udostępnianie zbiorów
Cena
zapis i wydanie karty bibliotecznej osobom spoza UMK

30,00 zł

wystawienie duplikatu karty bibliotecznej

10,00 zł

opłata za niezwrócone w terminie książki: za jeden dzień opóźnienia zwrotu
jednego dzieła (zob. Regulamin udostępniania zbiorów § 23)
opłata za zagubioną lub zniszczoną książkę

0,30 zł
według wartości inwentarzowej

minimalna kaucja za wypożyczenie jednej książki z Biblioteki Głównej
(dla osób spoza UMK)

50,00 zł

minimalna kaucja za wypożyczenie jednej książki z bibliotek
wydziałowych (dla osób spoza UMK)

100,00 zł

II. Wypożyczanie międzybiblioteczne
Opłaty obowiązkowe:

Cena brutto

1. Zamówienia wysyłane do bibliotek zagranicznych
- wypożyczenie książki drukowanej z ISBN

wg poniesionych
kosztów

- wypożyczenie innych materiałów

wg poniesionych
kosztów

- kopia artykułu z czasopisma drukowanego z ISSN

wg poniesionych
kosztów

- kopia artykułu z czasopism pozostałych

wg poniesionych
kosztów

- SUBITO

wg poniesionych
kosztów

2. Zamówienia wysyłane do bibliotek krajowych
- kopia artykułu z czasopisma drukowanego z ISSN

wg poniesionych
kosztów

- kopia artykułu z czasopism pozostałych

wg poniesionych
kosztów

Opłaty dodatkowe:

Cena brutto

- koszt wysyłki

wg poniesionych
kosztów

III. Opracowanie kwerend i udostępnianie elektronicznych baz danych

Cena brutto
opracowanie kwerend tematycznych i bibliograficznych, wymagających
zaangażowania specjalisty - opłata za jedna godzinę pracy bibliotekarza
wynosi dla:
- jednostek UMK
- pozostałych czytelników
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10.00 zł
16.50 zł

IV. Usługi Pracowni Digitalizacji

Typ zbiorów

Cena brutto – 1
skan

Rodzaj usługi

Kopia cyfrowa z mikrofilmu

1, 00 zł

Fotografia cyfrowa – 1 zdjęcie

6,00 zł

Kopia z cyfrowa z oryginału
(książka, czasopismo) –
rozdzielczość 300 dpi
Kopia z cyfrowa z oryginału
(książka, czasopismo) –
rozdzielczość 600 dpi

Rozmiar oryginału do formatu A3

1,00 zł

Rozmiar oryginału do formatu A2

3,00 zł

Rozmiar oryginału do formatu A1

10,00 zł

Rozmiar oryginału do formatu A3

5,00 zł

Rozmiar oryginału do formatu A2

10,00 zł

Rozmiar oryginału do formatu A1

30,00 zł

Film 35 mm (2400 dpi)

Zbiory własne
BU

Skanowanie negatywów i
Film 6x6 cm (2400 dpi)
diapozytywów fotograficznych
Materiały o wymiarach powyżej
6x6 oraz materiały nietypowe

10,00 zł
25,00 zł

Kopiowanie taśm audio/video bez 1 godzina pracy –
dodatkowej obróbki
30,00 zł
Kopiowanie i digitalizacja
materiałów audio/video

Wydruki

Kopiowanie taśm audio/video
1 godzina
plus dodatkowa obróbka
obrabianego materiału
materiałów (odszumianie, podział
– 50,00 zł
na utwory itp.)
Wydruk danych tekstowych (bazy
danych itp.) – format A4

0,50 zł

Wydruk danych graficznych
czarno-białych (drukarka
laserowa) – format A4

2,00 zł

Wydruk danych graficznych
kolorowych (drukarka laserowa)
– format A4

4,00 zł

Wydruk fotograficzny:
- format A5
- format A4
- format A3
Fotografia cyfrowa – 1 zdjęcie

Zbiory specjalne
BU

4,00 zł

Kopia z cyfrowa z
oryginału –
rozdzielczość 300 dpi
Kopia z cyfrowa z
oryginału –
rozdzielczość 600 dpi

4,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
10, 00 zł

Rozmiar oryginału do formatu A3

5,00 zł

Rozmiar oryginału do formatu A2

10,00 zł

Rozmiar oryginału do formatu A1

20,00 zł

Rozmiar oryginału do formatu A3

10,00 zł

Rozmiar oryginału do formatu A2

20,00 zł

Rozmiar oryginału do formatu A1

40,00 zł

Opłata za nagranie płyty CD/DVD (1 sztuka) – 5.00 zł
Opłata za kopiowanie płyt CD/DVD (1 sztuka) – 15.00 zł
Przetwarzanie skanów do formatu PDF, djvu wraz z OCR (minimum 20 skanów) – 1 skan – 0.50 zł
Kopia zarchiwizowanych plików obiektów z KPBC (1 plik) – 4,00 zł
Wysłanie kopii ksero lub nośnika z zawartością cyfrową listem tradycyjnym – opłata wg aktualnego cennika Poczty
Polskiej SA
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Uwagi:







Pliki zapisujemy w formacie JPG, TIFF i GIF.
Maksymalna rozdzielczość kopii cyfrowych - 600 dpi.
Do rachunku za prace wysyłane dolicza się koszty opłat za wysyłkę.
Do rachunku za prace przegrywane na nośnik dolicza się cenę nośnika.
W przypadku wykonywania usługi na materiale powierzonym cena zostanie powiększona o należny podatek
VAT.

V. Dezynsekcja materiałów bibliotecznych w komorze próżniowej:
Opłaty pobiera się tylko od instytucji spoza UMK, cena brutto za jeden wsad do komory wynosi:
- dla zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i zabytków - 600.00 zł.
- dla pozostałych obiektów - 726.50 zł.
VI. Liofilizacja:
Wsad do 100 kilogramów zamrożonego materiału - cena brutto wynosi
- dla zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i zabytków - 250 zł za dobę pracy urządzenia,
- dla pozostałych obiektów – 307.50 zł za dobę pracy urządzenia .
Wsad powyżej 100 kilogramów zamrożonego materiału – cena brutto wynosi
- dla zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i zabytków - 15.00 zł za kilogram,
- dla pozostałych obiektów – 18.45 zł za kilogram.
VII. Udostępnianie sprzętu konferencyjnego:





Projektor: Hitachi CP-X2514WN – 2700 ANSI lumenów – 24,60 zł/godz.
Laptop + dostęp do Internetu: -12.30 zł/godz.
Nagłośnienie: System Rehard 2x 75W, mikrofon bezprzewodowy – 12.30 zł/godz.
Obsługa techniczna w ramach udostępnienia (stała obecność informatyka w trakcie imprezy) – 36.90
zł/godz.
 Rejestracja audio-video na DVD – 184.50 zł.
Uwagi: projektor udostępniany jest włącznie w sali nr 8 Biblioteki Uniwersyteckiej.
VIII. Wynajem pomieszczeń :
Wynajem pomieszczeń w Bibliotece Uniwersyteckiej reguluje zarządzenie Nr 153 Rektora Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie
z nieruchomości oraz urządzeń będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
zlokalizowanych w kampusie toruńskim (Biuletyn Prawny UMK z 2015 r., poz. 329)

IX. Inne opłaty

Opłata
Ekwiwalent za zagubiony numerek z szatni

15.00 zł

Ekwiwalent za zagubiony kluczyk do skrytki samoobsługowej

15.00 zł

UWAGI:
Decyzje o udostępnieniu obiektów do reprodukcji podejmuje kierownik odpowiedniej sekcji gromadzącej zbiory
lub Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w przypadku zbiorów o szczególnej wartości. Usługi wykonywane dla
pracowników UMK, opłacone z funduszy wydziałowych i dla jednostek UMK, nie podlegają ustawie o VAT.
Opłaty za udostępnianie sprzętu konferencyjnego oraz za wynajem pomieszczeń nie są pobierane w przypadku
organizacji zajęć dydaktycznych i spotkań studenckich kół naukowych.
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BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2017; poz. 45

ZARZĄDZENIE Nr 25
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 15 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie Nr 153 Rektora z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie stawek
opłat za korzystanie z nieruchomości oraz urządzeń będących własnością Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w kampusie toruńskim
Na podstawie § 6 ust. 2 zarządzenia Nr 203 Rektora UMK w Toruniu z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu
w Uniwersyteckie Centrum Sportowe (Biuletyn Prawny UMK Nr 11, poz. 412) oraz § 19
zarządzenia Nr 152 Rektora UMK w Toruniu 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 poźn. zm.)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 153 Rektora z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie stawek opłat za
korzystanie z nieruchomości oraz urządzeń będących własnością Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w kampusie toruńskim (Biuletyn Prawny UMK
z 2015 r., poz. 329 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 15 otrzymuje brzmienie:
Z tytułu korzystania z pomieszczeń i urządzeń (z wyjątkiem pływalni i sauny)
w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu przy ul. św. Józefa 17 pobiera się
opłaty określone poniżej:
Rodzaj pomieszczenia lub urządzenia i forma
korzystania
Hala główna - najem
Hala główna - najem całej hali na zawody
Hala główna- 1 sektor - najem
Hala główna - 1 sektor ze ścianką wspinaczkową
Sala fitness - najem
Siłownia- 1 trening- 1 osoba
Siłownia- 1 trening- 1 osoba będąca studentem
Siłownia-1 trening personalny
Siłownia- grupa zorganizowana - najem

Stawka brutto
135,00 zł/h
negocjacje
55,00 zł/h
73,80 zł/h
65,00 zł/h
10,00 zł/trening
5,00 zł/trening
60,00 zł/trening
98,40 zł/h

Siłownia-karnet miesięczny
Sala konferencyjna bez sprzętu audio-video
Sala konferencyjna ze sprzętem audio-video

60,00 zł
49,20 zł/h
73,80 zł/h

2) § 16 otrzymuje brzmienie:
1. Z tytułu korzystania z pływalni w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu
przy ul. św. Józefa 17 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Zakres i forma korzystania
Pływalnia-cała
Basen rekreacyjny
1 tor (wynajem przez osoby prywatne, firmy)
1 tor (wynajem przez kluby, stowarzyszenia sportowe,
szkoły)
Bilet normalny

Stawka brutto
300,00 zł/h
110,00 zł/h
55,00 zł/h
40,00 zł/h
pon-pt (7.00-16.00) - 8,00 zł/h
pon-pt (16.00-22.00) – 10,00 zł/h
sob-niedz – 10,00 zł/h
pon-pt (7.00-16.00) – 6,00 zł/h
pon-pt (16.00-22.00) – 8,00 zł/h
sob-niedz- 8,00 zł/h
5,00 zł/h

Bilet ulgowy

Bilet zniżkowy

2. Do zakupu biletu lub karnetu ulgowego uprawnieni są emeryci i renciści, studenci do
26 roku życia, uczniowie, osoby niepełnosprawne oraz posiadacze Karty Absolwenta
UMK.
3. Do zakupu biletu zniżkowego uprawnieni są:
1) emeryci i renciści w poniedziałki i środy w godzinach 7.00-16.00;
2) studenci do 26 roku życia we wtorki w godzinach 7.00-16.00;
3) uczniowie w czwartki w godzinach 7.00-16.00;
4) osoby niepełnosprawne w piątki w godzinach 7.00-16.00;
5) posiadacze karty Absolwent UMK w soboty i niedziele w godzinach 8.00-16.00.
4. Niepełnosprawni studenci Uniwersytetu mogą raz w tygodniu korzystać bezpłatnie
z pływalni.
3) § 17 otrzymuje brzmienie:
Z tytułu korzystania z sauny w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu przy
ul. św. Józefa 17 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Zakres i forma korzystania
Sauna - za minutę
Sauna- za godzinę
Sauna- za godzinę na wyłączność

Stawka brutto
0,25 zł/minuta
13,00zł/h
70,00 zł/h

4) § 18 otrzymuje brzmienie:
Z tytułu prowadzenia nauki pływania w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu
przy ul. św. Józefa 17 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Rodzaj kursu
Kurs indywidualny
Kurs grupowy- dorośli (grupa min. 15 osób)
Grupa początkowa dzieci i młodzież (grupa min. 15
osób)

Stawka brutto
40,00 zł/h/osoba
100,00 zł/h/15 osób
100,00 zł/h/15 osób
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Grupa średniozaawansowana (grupa min. 15 osób)
Grupa zaawansowana (grupa min. 15 osób)

100,00 zł/h/15 osób
100,00 zł/h/15 osób

5) § 19 otrzymuje brzmienie:
Z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń w Uniwersyteckim Centrum Sportowym
w Toruniu przy ul. św. Józefa 17 pobiera się (nieopodatkowane) opłaty dodatkowe
określone w poniższej tabeli:
Przedmiot opłaty
Zgubienie zegarka
Uszkodzenie zamka w szafce
Nieuprawnione wejście do sauny

Stawka brutto
100,00 zł
40,00 zł
100,00 zł

6) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Z tytułu korzystania z pomieszczeń i urządzeń w Uniwersyteckim Centrum Sportowym
w Toruniu przy ul. Gagarina 35 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Rodzaj pomieszczenia lub urządzenia i forma
korzystania

Stawka brutto

Sala sportów walki, fitness
Sala gimnastyczna Siłownia 1 trening/1 osoba

55,00 zł/h
50,00 zł/1,5h
6,00 zł/h

7) skreśla się § 22.
8) § 23 otrzymuje brzmienie:
1. Z tytułu najmu podmiotom zewnętrznym pomieszczeń mieszczących się w budynkach
Uniwersytetu w Toruniu oraz korzystania z urządzeń stanowiących ich wyposażenie
pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:

Pomieszczenie

Stawka

Sala Senatu, Collegium Maximum, Plac Rapackiego 1
Sala obrad, Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa Chełmińska 83a
Sala konferencyjna, Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa
Chełmińska 83a
Sala audytoryjna nr 8, Biblioteka Uniwersytecka
Sala nr 300, Biblioteka Uniwersytecka
Hol
główny
(parter),
Biblioteka
Uniwersytecka
w zależności od wielkości stoiska
Pozostałe sale

200,00 zł/godz.
80,00 zł/godz.
60,00 zł/godz.
125 zł/godz.
50 zł/godz.
10 zł/godz.
min. 1,00 zł/m2/godz.

2. Stawki określone w ust. 1 zawierają koszty obsługi.
3. Stawki określone w ust. 1 dla jednostek Uniwersytetu obniża się o połowę.
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§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2015; poz. 329
ZARZĄDZENIE Nr 153
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie stawek opłat za korzystanie z nieruchomości oraz urządzeń będących
własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w kampusie
toruńskim
Na podstawie § 6 ust. 2 zarządzenia Nr 203 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu w Toruniu w Uniwersyteckie Centrum Sportowe (Biuletyn Prawny UMK
Nr 11, poz. 412) oraz § 19 zarządzenia Nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu 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 a r z ą d z a się, co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Zarządzenie reguluje stawki opłat z tytułu korzystania z:
1) pomieszczeń i urządzeń Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”;
2) pomieszczeń i urządzeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego;
3) pozostałych pomieszczeń Uniwersytetu zlokalizowanych w Toruniu;
4) lokali użytkowych i gruntów Uniwersytetu zlokalizowanych w Toruniu.
2. Zarządzenia nie stosuje się do:
1) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od
Nowa” przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu prowadzące działalność
dydaktyczną w celach niekomercyjnych, a w szczególności w związku z organizacją
immatrykulacji i wręczenia dyplomów;
2) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od
Nowa” przez samorząd studencki i samorząd doktorantów w celach niekomercyjnych,
a w szczególności w związku z ich działalnością statutową;
3) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od
Nowa” w związku z organizacją immatrykulacji i wręczenia dyplomów Uniwersytetu

4)
5)
6)
7)

Trzeciego Wieku oraz współorganizowanego przez Uniwersytet - Uniwersytetu
Dziecięcego;
korzystania z nieruchomości lub ich części oraz urządzeń będących własnością
Uniwersytetu przez administrację ogólnouczelnianą w celach realizacji jej zadań;
wzajemnych rozliczeń z tytułu najmu lokali pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Uniwersytetu zlokalizowanymi w kampusach toruńskim i bydgoskim;
korzystania z gruntów i budynków udostępnianych w celach reklamowych przez
Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici;
dzierżawy gruntów, budowli i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
Uniwersytetu.
§2

1. Stawki określone w niniejszym zarządzeniu są stawkami netto (bez podatku VAT), chyba
że przepisy niniejszego zarządzenia stanowią inaczej.
2. Do stawek określonych w niniejszym zarządzeniu wliczono podatek od nieruchomości,
chyba że przepisy niniejszego zarządzania stanowią inaczej.
3. Stawki określone w niniejszym zarządzeniu są stawkami podstawowymi, tj. stosowanymi
w przypadku oddania nieruchomości do użytkowania w trybie bezprzetargowym i
stanowiącymi cenę wywoławczą w przypadku przetargu lub aukcji oraz cenę minimalną w
przypadku negocjacji.
§3
1. Czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w
Toruniu przy ul Kraszewskiego 20-22A będą naliczane na podstawie stawki określanej
corocznie przez Wspólnotę.
2. Czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach dydaktycznych w Toruniu oraz
budynkach mieszkalnych w Toruniu przy ul. Wileńskiej 1, ul. Gagarina 1A i 1B naliczane
będą w wysokości 4,52 zł/m2/m-c powierzchni użytkowej tych lokali.
§4
1. Oprócz stawek określonych w niniejszym zarządzeniu najemcy będą ponosili koszty
eksploatacyjne z tytułu najmu lokali użytkowych, z zastrzeżeniem ust. 2. Koszty te
Uniwersytet określi szczegółowo w umowach najmu.
2. Stawka z tytułu najmu gabinetów lekarskich w Akademickiej Przychodni Lekarskiej
obejmuje koszty eksploatacyjne związane z najmem tych gabinetów.
§5
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kanclerz może ustalić niższe stawki, mając na
względzie interes Uniwersytetu. Stawki te nie mogą być niższe niż 50% wysokości
stawek określonych w niniejszym zarządzeniu. Nie dotyczy to stawek obniżonych.
2. Stawka, o której mowa w ust. 1, ustalona w wysokości 50% wysokości stawki określonej
w niniejszym zarządzeniu stanowi stawkę po kosztach własnych.
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3. Do stawek, które zostały zaproponowane przez najemców w wyniku przeprowadzonego
postępowania w trybie przetargu ofertowego, aukcji lub negocjacji, w celu oddania lokalu
do odpłatnego korzystania ust. 1 nie ma zastosowania.
§6
1. Przewiduje się możliwość adaptacji gruntu lub lokalu użytkowego przez najemcę jednak
bez prawa ubiegania się o zwrot nakładów poniesionych na ten cel.
2. Zasady przeprowadzania adaptacji regulowane będą w indywidualnych umowach
zawartych pomiędzy wynajmującym a najemcą.
3. Wniosek zawierający proponowany zakres prac adaptacyjnych należy skierować do
kanclerza, który w drodze decyzji określi ostateczny ich zakres.
§7
1. W okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, wskazanym w zarządzeniu rektora w sprawie
organizacji roku akademickiego, którego termin jest dłuższy niż 7 dni, najemcy
prowadzący działalność na rzecz pracowników i studentów Uniwersytetu, która
uzależniona jest od ich frekwencji, a w szczególności najemcy miejsc na których
ustawiono automaty do sprzedaży napojów, prowadzący bufety, księgarnie, punkty usług
kserograficznych, usługi odnowy biologicznej, mogą ubiegać się o naliczanie czynszu
najmu w niepełnej wysokości, jednak nie niższej niż 20% jego wartości.
2. Jeżeli korzystanie z nieruchomości nie będzie możliwe z przyczyny leżącej po stronie
wynajmującego (np. remont budynku), najemca będzie zwolniony z opłat z tytułu najmu
gruntu lub lokalu użytkowego.
3. Decyzję w sprawie obniżenia opłaty, o której mowa w ust. 1, kanclerz podejmuje na
uzasadniony wniosek najemcy, a decyzję o zwolnieniu z opłat – z urzędu.
4. Ustępu 1 nie stosuje się do pomieszczeń i urządzeń Uniwersyteckiego Centrum
Sportowego.
5. Ustępu 1 nie stosuje się do najemców, dla których kanclerz ustalił stawki na podstawie
§ 5 ust. 1.
Rozdział II
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
§8
1. Z tytułu najmu sali widowiskowej (900 miejsc siedzących) w Auli Uniwersytetu pobiera
się opłaty określone w poniższej tabeli:
Przeznaczenie
Stawka za 1
Stawka za
godzinę
dzień
Imprezy estradowe, koncerty, kabarety, spektakle
1 020,00 zł
4 000,00 zł
teatralne itp.
Konferencje, sympozja, zjazdy itp.
820,00 zł
3 000,00 zł
Imprezy dla szkół, seanse filmowe i uroczystości
720,00 zł
2 040,00 zł
szkolne w dni robocze
Imprezy dla szkół, seanse filmowe i uroczystości
820,00 zł
2 600,00 zł
szkolne w soboty, dni ustawowo wolne od pracy
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oraz dni wolne od pracy w Uniwersytecie
Korzystanie z projektora multimedialnego
2. Stawki określone w ust. 1 zawierają koszty obsługi.

300,00 zł

1 000,00 zł

§9
1. Z tytułu najmu foyer (powierzchnia ok. 780 m2, w tym część dolna 440 m2) w Auli
Uniwersytetu pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Przeznaczenie
Stawka za 1
Stawka za całą
godzinę
imprezę (dzień)
Konferencje, sympozja, zjazdy itp. (nagłośnienie
1 820,00 zł
konferencyjne)
Kiermasze, prezentacje, pokazy itp. (nagłośnienie
2 320,00 zł
konferencyjne)
Bale, imprezy okolicznościowe (bez nagłośnienia)
770,00 zł
3 420,00 zł
2. Stawki określone w ust. 1 zawierają koszty obsługi.
§ 10
1. Z tytułu najmu sali koncertowej (duża scena) w Klubie „Od Nowa” pobiera się opłaty
określone w poniższej tabeli:
Przeznaczenie
Stawka za
Stawka za
imprezę do 3
każdą kolejną
godzin
godzinę
Imprezy estradowe, taneczne, spektakle itp.
1 100,00 zł
200,00 zł
Imprezy odbywające się w dni robocze, kończące
740,00 zł
200,00 zł
się do godz.16.00
2. Stawki określone w ust. 1 zawierają koszty obsługi.
§ 11
1. Z tytułu najmu sali kinowo-widowiskowej (nowa scena) w Klubie „Od Nowa” pobiera się
opłaty określone w poniższej tabeli:
Przeznaczenie
Stawka za
Stawka za
imprezę do 2
każdą kolejną
godzin
godzinę
Imprezy estradowe, taneczne, spektakle, seanse
1 300,00 zł
400,00 zł
filmowe, spotkania itp.
Imprezy odbywające się w dni powszednie do
940,00 zł
400,00 zł
godz.16.00
2. Stawki określone w ust. 1 zawierają koszty obsługi.
§ 12
1. Z tytułu najmu foyer (nowy budynek) w Klubie „Od Nowa” pobiera się opłaty określone w
poniższej tabeli:
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Przeznaczenie

Wystawy, spotkania, zjazdy. spektakle taneczne itp.
Imprezy odbywające się w dni powszednie do
godz.16.00
2. Stawki określone w ust. 1 zawierają koszty obsługi.

Stawka za
imprezę do 2
godzin
740,00 zł
460,00 zł

Stawka za
każdą kolejną
godzinę
200,00 zł
200,00 zł

§ 13
1. Z tytułu korzystania ze sprzętu audiowizualnego w Klubie „Od Nowa” pobiera się opłaty
określone w poniższej tabeli:
Rodzaj sprzętu
Stawka za dzień
Nagłośnienie koncertowe
900,00 zł
Oświetlenie estradowe
800,00 zł
Nagłośnienie koncertowe i oświetlenie estradowe
1 600,00 zł
Projektor kinowy
1 000,00 zł
2. Stawki określone w ust. 1 zawierają koszty obsługi.
§ 14
Z tytułu ustawienia namiotu przy Auli Uniwersytetu pobiera się opłatę jednorazową w
wysokości 1 000,00 zł za 1 namiot.
Rozdział III
Uniwersyteckie Centrum Sportowe
§ 15
Z tytułu korzystania z pomieszczeń i urządzeń (z wyjątkiem pływalni i sauny) w
Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu przy ul. Józefa 17 pobiera się opłaty
określone w poniższej tabeli:
Rodzaj pomieszczenia lub urządzenia i forma
Stawka
korzystania
Hala główna (do 5 godzin)
100,00 zł/godz.
Hala główna (pow. 5 godzin)
negocjacje
Hala główna – 1 sektor
40,00 zł/godz.
Hala główna – 1 sektor ze ścianką wspinaczkową
60,00 zł/godz.
Sala Fitness
50,00 zł/ godz.
Siłownia – 1 trening – 1 osoba
9,26 zł/godz.
Siłownia – 1 trening – 1 osoba będąca studentem
4,62 zł/godz.
Siłownia – 1 trening personalny
55,56 zł/godz.
Siłownia – grupa zorganizowana
80,00 zł/godz.
Siłownia – karnet miesięczny (10 godzin)
46,30 zł
Sala konferencyjna
40,00 zł/godz.
Sala konferencyjna ze sprzętem audiowizualnym
60,00 zł/godz.
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§ 16
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
Pływalnia – cała
230,00 zł/godz.
Basen rekreacyjny
81,30 zł/godz.
1 tor (wynajem przez osoby prywatne, firmy)
40,00 zł/godz.
1 tor (wynajem przez kluby, stowarzyszenia
30,00 zł/godz.
sportowe i szkoły)
Bilet normalny
pon-pt (7.00-16.00) – 6,48 zł/godz.
pon-pt (16.00-22.00) – 8,33 zł/godz.
sob-niedz – 8,33 zł/godz.
Bilet ulgowy
pon-pt (7.00-16.00) – 5,09 zł/godz.
pon-pt (16.00-22.00) – 6,48 zł/godz.
sob-niedz – 6,48 zł/godz.
Bilet zniżkowy
4,17 zł/godz.
2. Do zakupu biletu lub karnetu ulgowego uprawnieni są emeryci i renciści, studenci do
26 roku życia, uczniowie, osoby niepełnosprawne oraz posiadacze Karty Absolwenta
UMK.
3. Do zakupu biletu zniżkowego uprawnieni są:
1) emeryci i renciści w poniedziałki i środy w godzinach 7.00-16.00,
2) studenci do 26 roku życia we wtorki w godzinach 7.00-16.00,
3) uczniowie w czwartki w godzinach 7.00-16.00,
4) osoby niepełnosprawne w piątki w godzinach 7.00-16.00 ,
5) posiadacze karty Absolwent UMK w soboty i niedziele w godzinach 8.00-16.00.
4. Niepełnosprawni studenci Uniwersytetu mogą raz w tygodniu korzystać bezpłatnie z
pływalni.
§ 17
Z tytułu korzystania z sauny w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu przy
ul. Józefa 17 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Zakres i forma korzystania
Stawka
Sauna – za minutę
0,23 zł
Sauna – za godzinę
12,04 zł
Sauna – za godzinę na wyłączność
56,91 zł
§ 18
Z tytułu prowadzenia nauki pływania w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu
przy ul. Józefa 17 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Rodzaj kursu
Stawka
Kurs indywidualny
37,04 zł/godz.
Kurs grupowy (10-15 osób, 8 godzin)
92,59 zł/osobę/kurs
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§ 19
Z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w
Toruniu przy ul. Józefa 17 pobiera się (nieopodatkowane) opłaty dodatkowe określone w
poniższej tabeli:
Przedmiot opłaty
Stawka
Zgubienie zegarka
100,00 zł
Uszkodzenie zamka w szafce
40,00 zł
Nieuprawnione wejście do sauny
100,00 zł
§ 20
1. Z tytułu korzystania z pomieszczeń i urządzeń w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w
Toruniu przy ul. Gagarina 35 pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Rodzaj pomieszczenia lub urządzenia i forma
Stawka
korzystania
Sala sportów walki, fitness
40,65 zł/godz.
Sala gimnastyczna
24,39 zł/godz.
Siłownia – 1 trening – 1 osoba
4,62 zł/godz.
2. Posiadacze karty Absolwent UMK mogą korzystać w soboty i niedziele z obiektów i
urządzeń, o których mowa w ust. 1, w wymiarze 1,5 godziny bezpłatnie, po uzgodnieniu
terminu z zastępcą kierownika Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.
§ 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 w drodze negocjacji z kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum
Sportowego.
2. Z tytułu konieczności dodatkowego zatrudnienia trenera, instruktora lub sędziego pobiera
się dodatkową opłatę w wysokości 30,00 zł./godz.
3. Pracownicy Uniwersytetu uprawnieni są do korzystania z usług oferowanych przez
Uniwersyteckie Centrum Sportowe na podstawie karnetów wydawanych przez Dział
Socjalny UMK.
§ 22
Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Sportowego na podstawie stawek określonych
w § 15 -21 podaje do publicznej wiadomości obowiązujący w Uniwersyteckim Centrum
Sportowym cennik uwzględniający obciążenia podatkowe poszczególnych form korzystania z
urządzeń i obiektów.
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Rozdział IV
Pozostałe pomieszczenia Uniwersytetu zlokalizowane w Toruniu
§ 23
1. Z tytułu najmu podmiotom zewnętrznym pomieszczeń mieszczących się w budynkach
Uniwersytetu w Toruniu oraz korzystania z urządzeń stanowiących ich wyposażenie
pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Pomieszczenie
Stawka
Sala Senatu, Collegium Maximum, Plac
200,00 zł/godz.
Rapackiego 1
Sala obrad, Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa
80,00 zł/godz.
Chełmińska 83a
Sala konferencyjna, Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa
60,00 zł/godz.
Chełmińska 83a
Pozostałe sale
1,00 zł/m2/godz.
2. Stawki określone w ust. 1 zawierają koszty obsługi.
3. Stawki określone w ust. 1 dla jednostek Uniwersytetu obniża się o połowę.
Rozdział V
Lokale użytkowe i grunty zlokalizowane w Toruniu
§ 24
1. Z tytułu najmu podmiotom zewnętrznym gruntów i lokali użytkowych mieszczących się w
budynkach Uniwersytetu w Toruniu przeznaczonych na działalność gospodarczą pobiera
się czynsz określony w poniższej tabeli:
Przeznaczenie
Stawka
Działalność wytwórcza i usługowa

20,00 zł/m²/miesiąc

Działalność handlowa

22,00 zł/m²/miesiąc

Działalność gastronomiczna i gastronomicznohandlowa:
1) lokale gastronomiczne z działalnością
rozrywkową i sprzedażą alkoholu,
2) lokale gastronomiczne prowadzące sprzedaż
alkoholu bez działalności rozrywkowej,
3) lokale gastronomiczne nie prowadzące
sprzedaży alkoholu w tym:
a) od powierzchni przeznaczonej do
przygotowania posiłków i za
wydzieloną część sali konsumpcyjnej,
w której będzie odbywała się sprzedaż,
b) od powierzchni przeznaczonej na
magazyny, biura, toalety, ciągi
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30,00 zł/m²/miesiąc
25,00 zł/m²/miesiąc

22,00 zł/m²/miesiąc
12,00 zł/m²/miesiąc

komunikacyjne,
c) od powierzchni przeznaczonej na salę
konsumpcyjną
Działalność magazynowa
Działalność lekarska
Działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych
Działalność oświatowo-zdrowotna
Pomieszczenia użytkowe w piwnicach
(niepełnowymiarowe) obiektów przeznaczonych na
działalność magazynową, usługową

12,00 zł/m²/miesiąc
21,00 zł/m²/miesiąc
100,00 zł /godz.
22,00 zł/m²/miesiąc
10,00 zł/m²/miesiąc
5,00 zł/m²/miesiąc

2. Z tytułu najmu podmiotom zewnętrznym lokali użytkowych mieszczących się w
budynkach Uniwersytetu w Toruniu przeznaczonych na cele inne niż działalność
gospodarcza pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Przeznaczenie
Stawka
Działalność fundacji i stowarzyszeń mająca istotne
znaczenie dla realizacji zadań statutowych
Uniwersytetu, udokumentowana w składanym
corocznie do 31 marca sprawozdaniu z działalności
na rzecz Uniwersytetu.
Działalność pozostałych fundacji i stowarzyszeń

4,35 zł/m²/miesiąc

8,70 zł/m²/miesiąc

3. Z tytułu najmu podmiotom zewnętrznym powierzchni użytkowych, mieszczących się w
budynkach Uniwersytetu w Toruniu, przeznaczonych na zainstalowanie automatów z
napojami ciepłymi i zimnymi, słodyczami, kanapkami itp. pobiera się opłaty określone w
poniższej tabeli:
Rodzaj obiektu
Stawka
(liczba użytkowników)
Do 100 osób
150,00 zł/ miesiąc
Od 101 do 300 osób
200,00 zł/miesiąc
Od 301 do 500 osób
300,00 zł/miesiąc
Powyżej 500 osób
500,00 zł/miesiąc
Powyżej 500 osób – część piwniczna
300,00 zł/miesiąc
Powyżej 500 osób – lokal wykorzystywany
150,00 zł/miesiąc
okazjonalnie
4. Z tytułu najmu podmiotom zewnętrznym powierzchni użytkowych mieszczących się w
budynkach i na gruntach Uniwersytetu w Toruniu przeznaczonych na zainstalowanie
bankomatu pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Rodzaj bankomatu
Stawka
(pulpit obsługi klienta)
Usytuowany wewnątrz obiektu
1 000,00 zł/ miesiąc
Usytuowany na zewnątrz obiektu
2 000,00 zł/miesiąc
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5. Z tytułu najmu podmiotom zewnętrznym pozostałych powierzchni użytkowych
mieszczących się w budynkach Uniwersytetu w Toruniu pobiera się opłatę w wysokości
5,00 zł/m2/godz.
§ 25
Z tytułu najmu podmiotom zewnętrznym pozostałych gruntów zlokalizowanych w Toruniu
pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Przeznaczenie
Stawka
Parkowanie pojazdów przez osoby niebędące
60,00 zł/miesiąc
pracownikami lub studentami przed Aulą
Uniwersytetu
Najem gruntu wraz z wybudowanym na nim
5,00 zł/m²/miesiąc
garażem stanowiącym własność Uniwersytetu
Najem gruntu wraz z wybudowanym na nim ze
2,50 zł/m2/miesiąc
środków własnych najemcy garażem
Ustawienie ogródka letniego (przy barze)
3,00 zł/m²/miesiąc
Pozostałe cele
4,00 zł/m²/miesiąc
§ 26
Z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w obiektach Uniwersytetu w Toruniu
pobiera się opłaty określone w poniższej tabeli:
Usługa
Stawka
Abonament za korzystanie z centrali telefonicznej,
45,00 zł/miesiąc
sieci i łączy telefonicznych
Opłata jednorazowa za uzyskanie dostępu do sieci
500,00 zł
telekomunikacyjnej wewnętrznej
Opłata za najem kanalizacji kablowej za każde
100,00 zł/miesiąc
rozpoczęte 100 mb
Abonament za najem łącza telekomunikacyjnego
50,00 zł/miesiąc
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 27
Zobowiązuje się Dział Administracyjno-Gospodarczy do zawarcia do dnia 31 marca 2016 r.
właściwych umów z podmiotami, które w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia,
korzystają bezumownie z nieruchomości będących własnością Uniwersytetu.
§ 28
Traci moc zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości
stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także
wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do
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tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie Biuletyn Prawny UMK Nr 7, poz. 254 ze
zm.).
§ 29
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2015 r. z wyjątkiem § 5 ust. 3, który
wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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