ZARZĄDZENIE NR 3/11
KANCLERZA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń i udostępnianie
innych składników majątkowych służących działalności dydaktycznej
oraz sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
przy ul. Podchorążych 10 oraz w Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Statutu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oraz § 4 ust. 5 pkt 9 Regulaminu
Organizacyjnego PWSZ w Pile
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się niżej wymienione wysokości opłat za wynajem sal
w budynkach Uczelni przy ul. Podchorążych 10, na czas 1 godziny:
1) sala wykładowa o pojemności do 30 miejsc
2) sala wykładowa o pojemności od 31 do 50 miejsc
3) sala wykładowa o pojemności od 51 do 70 miejsc
4) sala wykładowa, z projektorem multimedialnym,
o pojemności od 70 miejsc do 105 miejsc
5) sala wykładowa, z nagłośnieniem oraz projektorem
multimedialnym, o pojemności od 90 miejsc do 140 miejsc

wykładowych,
– 40 zł brutto,
– 50 zł brutto,
– 60 zł brutto,
– 120 zł brutto,
– 135 zł brutto.

2. Ustala się opłatę za wynajem pracowni komputerowych o pojemności 16 miejsc,
w budynkach Uczelni przy ul. Podchorążych 10, w wysokości 115 zł brutto, na czas
1 godziny, w tym koszt opłacenia administratora w wysokości 35 zł za każdą godzinę.
3. Ustala się niżej wymienione wysokości opłat za wynajem sal wykładowych
w Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14, na czas 1 godziny:
1) sala wykładowa o pojemności do 30 miejsc
– 40 zł brutto,
– 50 zł brutto,
2) sala wykładowa o pojemności od 31 do 50 miejsc
3) sala wykładowa o pojemności od 51 do 70 miejsc
– 60 zł brutto.
4. Dopuszcza się możliwość wynajmu pomieszczeń, określonych w §
z następującymi składnikami majątkowymi służącymi działalności
za odpłatnością za 1 godzinę:
1) rzutnik światła dziennego
2) projektor multimedialny
3) projektor multimedialny z laptopem

1 ust. 1 - 3,
dydaktycznej
– 25 zł brutto,
– 40 zł brutto,
– 70 zł brutto.

5. Ustala się niżej wymienione wysokości opłat za wynajem sali konferencyjnoszkoleniowej o pojemności do 70 miejsc – w budynku Biblioteki Głównej Uczelni
przy ul. Podchorążych 10, zgodnie z tabelą opłat:
Liczba godzin
wynajmu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opłata za wynajem brutto
(w zł)
250
300
400
500
550
650
740
830
920
1010

§ 2. Ustala się cennik korzystania z hali sportowej PWSZ im. Stanisława Staszica
w Pile, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. 1. Dopuszcza się możliwość wynajmu laboratoriów oraz specjalistycznych pracowni
Instytutu Ochrony Zdrowia oraz Instytutu Politechnicznego, w budynkach Uczelni
przy ul. Podchorążych 10.
2. Opłata za wynajem, o którym mowa w ust. 1, ustalana jest przez Kanclerza,
indywidualnie dla każdego zamówienia, w granicach od 60 zł brutto do 120 zł
brutto, na czas 1 godziny, w zależności m.in. od ilości i rodzaju wynajmowanego
specjalistycznego i laboratoryjnego sprzętu.
3. Warunkiem wynajmu, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzenie zajęć przez
pracownika dydaktycznego PWSZ w Pile, na podstawie odrębnej umowy
cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy najemcą, a nauczycielem akademickim,
wg stawek uzgodnionych pomiędzy stronami.
4. Za uszkodzenie sprzętu specjalistycznego i laboratoryjnego odpowiada najemca.
§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość negocjacji
wysokości opłat określonych w § 1 oraz opłat za wynajem sal wykładowych
określonych w cenniku korzystania z Hali Sportowej, stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.
2. Decyzję w sprawie obniżenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 podejmuje
Kanclerz.
§ 5. Po zakończeniu zajęć najemca sal wykładowych, pracowni komputerowych, pracowni
specjalistycznych, laboratoriów i sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 4, zobowiązany
jest do zgaszenia światła, zamknięcia okien i drzwi, zdania kluczy oraz przekazania
sprzętu administratorowi w takim stanie technicznym, jak w chwili odbioru.

§ 6. Najemcy zabrania się podnajmowania pomieszczeń i sprzętu innym osobom.
§ 7. Wynajmowi nie podlegają pracownie języków obcych, Stacja Diagnostyczna,
pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia Biblioteki Głównej z wyjątkiem
sali konferencyjno – szkoleniowej.
§ 8. 1. Wynajem sal wykładowych znajdujących się w hali sportowej odbywać się będzie
na podstawie pisemnych zamówień składanych do Kierownika Hali Sportowej
i po jego akceptacji.
2. Wynajem pomieszczeń oraz składników majątkowych, o których mowa w § 1
oraz w § 3 odbywać się będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych
do Kanclerza i po jego akceptacji.
3. Korzystanie z pomieszczeń i składników majątkowych wg załącznika do niniejszego
zarządzenia odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości i po dokonaniu
wpłaty za określoną usługę.
§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 1/11 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 12 maja 2011. w sprawie odpłatności za wynajem
pomieszczeń i udostępnianie innych składników majątkowych służących działalności
dydaktycznej oraz sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10
oraz w Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14, wraz ze zmianami.
§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kanclerza – Kierownikowi Działu
Administracyjno-Gospodarczego, Kierownikowi Domu Studenta, Kierownikowi Hali
Sportowej i Zastępcy Kanclerza – Kwestorowi Uczelni.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

