
Zarządzenie nr 93 /XV R/2014 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 23 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie „Regulaminu wynajmowania pomieszczeń w Studium Wychowania Fizycznego  

i Sportu” 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. 

U. 2012, poz. 572 ze zm.) zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

1. Wynajęcie pomieszczeń w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zwanego dalej 

"Studium", następuje na podstawie umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego za-

rządzenia, z zastrzeżeniem pkt 2. 

2. W doraźnych przypadkach wynajem pomieszczeń i obiektów Studium może nastąpić na 

podstawie wniosku/pisma po uzyskaniu zgody kierownika Studium i dokonaniu opłaty za 

wynajem. 

3. W przypadku, gdy kwota najmu nie przekracza 1 000,00 PLN, umowę w imieniu Uni-

wersytetu Medycznego we Wrocławiu zawiera kierownik Studium Wychowania Fizycz-

nego i Sportu na podstawie pełnomocnictwa rektora. Umowa taka nie wymaga kontrasy-

gnaty Kwestora. 

4. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zobowiązany jest do bieżącej pre-

zentacji wolnych terminów wynajmu pomieszczeń i obiektów Studium na stronie interne-

towej Uczelni. 

 

§ 2 

Podpisaną umowę lub wniosek/pismo wraz z dowodem wpłaty, o których mowa  

w §1 pkt 2, oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego nadanie nr NIP najemcy (w przy-

padku firm) należy przekazać do Działu Eksploatacji nie później niż w ciągu 5 dni od daty 

podpisania umowy/dokonania wpłaty, w celu wystawienia faktury VAT. 

 

§ 3 

Wynajmowanie obiektów sportowych Studium dotyczy: 



a) wynajęcia hali sportowej na treningi bez udostępnienia sprzętu ruchomego (użytkowanie 

hali wraz z zapleczem sanitarnym, szatniami, ogrzewaniem, oświetleniem, sprzątaniem), 

b) wynajęcia hali sportowej lub małej sali na zajęcia (użytkowanie hali lub sali wraz z za-

pleczem sanitarnym, szatniami, ogrzewaniem, oświetleniem i użytkowaniem widowni), 

c) wynajęcia siłowni z zapleczem sanitarnym, szatniami, ogrzewaniem, oświetleniem. 

d) wynajęcia całego obiektu na 1 dzień na zajęcia (z pełnym wyposażeniem i sprzątaniem), 

e) sauny. 

 

§ 4 

1. Ceny za wynajęcie poszczególnych obiektów określa załącznik nr 2 do niniejszego za-

rządzenia. W przypadku wynajmowania obiektów przez pracowników Uczelni cena za 

wynajęcie obniżona jest o 30%. 

2. Ceny za wynajem obiektów określone w załączniku do niniejszego zarządzenia mogą 

podlegać negocjacjom, w których stroną jest kanclerz. 

 

§ 5 

Nadzór i kontrolę nad realizacją zarządzenia powierza się kanclerzowi. 

 

§ 6 

Traci moc zarządzenie nr 49/XIII R/2000 z dnia 31 października 2000 r. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem w 1 stycznia 2015 r.. 

 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Marek Ziętek 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  
według rozdzielnika  
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