
CENNIK OPŁAT ZAŁĄCZNIK NR 6 do ZR 163/R/21

1. Wynajem pomieszczeń - rodzaje sal
Stawka netto za godzinę 

(minimalny czas 

wynajmu 2 godz.)

Stawka netto za wynajem 

trwający powyżej 8 godz.

1.1 sala dydaktyczna do 20 miejsc 40,00 zł 400,00 zł

1.2 sala dydaktyczna do 30 miejsc 40,00 zł 400,00 zł

1.3 sala dydaktyczna do 50 miejsc 50,00 zł 500,00 zł

1.4  sala dydaktyczna do 80 miejsc 80,00 zł 800,00 zł

1.5 sala dydaktyczna do 100 miejsc 100,00 zł 1 000,00 zł

1.6 sala dydaktyczna  do 150 miejsc 150,00 zł 1 500,00 zł

1.7 sala cateringowa w Bibliotece Głównej 250,00 zł 2 500,00 zł

1.8 sala cateringowa w Wydział Ekonomiczny 250,00 zł 2 500,00 zł

1.9 sala wystawowa na Wydziale Oceanografii i Geografii w Gdyni 200,00 zł 2 000,00 zł

1.10 sala telewizyjna 30,00 zł 300,00 zł

1.11  sala komputerowa do 25 stanowisk 150,00 zł 1 500,00 zł

1.12  sala komputerowa do 35 stanowisk 200,00 zł 2 000,00 zł

1.13 sala konferencyjna do 50 osób 200,00 zł 2 000,00 zł

1.14 sala konferencyjna do 100 osób 300,00 zł 3 000,00 zł

1.15 sala konferencyjna do 200 osób (Gdynia) 600,00 zł 6 000,00 zł

1.16 sala rozpraw z wyposażeniem 200,00 zł 2 000,00 zł

1.17  laboratorium fizyczne 70,00 zł 700,00 zł

1.18  aula płaska do 100 miejsc (Wydział Historyczny nr 1.48) 300,00 zł 3 000,00 zł

1.19  aula płaska do 340/600 miejsc (Wydział Ekonomiczny Aula "0") 500,00 zł 5 000,00 zł

1.20  audytorium do 150 miejsc 450,00 zł 4 500,00 zł

1.21  audytorium do 200 miejsc 550,00 zł 5 500,00 zł

1.22  audytorium do 300 miejsc 650,00 zł 6 500,00 zł

1.23 audytorium  do 400 miejsc 800,00 zł 8 000,00 zł

1.24 audytorium nr S204/205 Wydziału Nauk Społecznych do 600 miejsc 1 100,00 zł 11 000,00 zł

1.25
korytarze firmom obcym (wyłącznie przy organizacji konferencji np. jako 

miejsce na catering)
150,00 zł 1 500,00 zł

1.26 obsługa techniczna - 24 zł netto/1h Według odrębnych ustaleń w zależności od budynku

1.27 obsługa szatni cena za godzinę 30,00 zł 30,00 zł

2. Wynajem powierzchni cena za dzień cena za miesiąc

2.1
akcie promocyjne (w tym rozdawanie ulotek, plakatowanie) stoiska

informacyjne – 2.000 zł netto /1 obiekt/1dzień 
2 000,00 zł

2.2 plakaty format A4 – 1 szt./1 obiekt/1m-c 50,00 zł

2.3 plakaty format A3 – 1 szt./1 obiekt/1m-c 70,00 zł

2.4
stojak z ulotkami, standy reklamowe, banery – 1 szt./1 obiekt/1 m-c – 500

zł netto
100,00 zł 500,00 zł

2.5 kubik reklamowy 1 szt. o podstawie 1x1 m
2 

podstawy lub wielokrotność 100,00 zł 500,00 zł

2.6 akcja promocyjna „Programu Praktyk Letnich” dla studentów 500,00 zł
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3. Wynajem wyposażenia dodatkowego cena za dzień 

3.1 sztalugi 20,00 zł

3.2 system tłumaczenia symultanicznego - jednorazowe wypożyczenie 300,00 zł

3.3 toga sędziego z łańcuchem za 1 szt. 20,00 zł

3.4 toga prokuratora, toga radcy prawnego za 1 szt. 15,00 zł

3.5 toga zwykła za 1 szt. 10,00 zł

4 Opłata za  miejsce postojowe/parkingowe cena za dzień cena za miesiąc

4.1 miejsce postojowe Kampus Oliwa 20,00 zł 200,00 zł

4.2 miejsce postojowe Kampus Sopot 20,00 zł 200,00 zł

5 Opłata za wynajem terenu (gruntu) cena za dzień cena za miesiąc
cena za imprezę 

okolicznościową 

5.1
teren z przeznaczeniam na prowadzenie działalności gastronomicznej (np. 

food truck)
100,00 zł 500,00 zł

5.2
teren z przeznaczeniam na prowadzenie działalności gastronomicznej (np. 

food truck) - imprezy okolicznościowe z udziałem do 100 osób
250,00 zł                                  

5.3
teren z przeznaczeniam na prowadzenie działalności gastronomicznej (np. 

food truck) - imprezy okolicznościowe z udziałem powyżej 100 osób
350,00 zł                                  
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