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R-B-SOP.021.3.3.2021 

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 

Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 24 września 2021 r. 

 

w sprawie odpłatności za najem sal, powierzchni reklamowej i za akcje promocyjne na terenie Uczelni 

 

Na podstawie § 12 ust. 4 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadzam następujące stawki za najem: sal, powierzchni reklamowej i za akcje promocyjne na terenie 

Uczelni. 

2. W związku z postanowieniem ust. 1, nakładam obowiązek stosowania stawek zamieszczonych w poniższej 

tabeli: 

 

Lp. Usługa Jednostka obliczeniowa 
Cena 

netto 

1 
Rozwieszenie plakatów informujących o wydarzeniu 

(max. 10 szt.) 
7 dni 200 zł 

2 
Stoisko promocyjne/stand (2m²);  

powyżej 2m² proporcjonalnie z możliwością negocjacji 
dzień 400 zł 

3 
Najem sali wykładowej („Styś”, 214-budynek A; 1,2,3-

budynek P; 1,2- budynek E; 4-budynek W) 

godzina 

godzina z obsługą 

dzień z obsługą 

200 zł 

250 zł 

2000 zł 

 

 4 
Najem sali wykładowej, sali ćwiczeniowej innej niż  

w pkt 3 
godzina 100 zł 

5 Najem Auli budynek CKU (z obsługą) 
godzina (pon.-pt.)  

godzina (sob.-niedz.) 

450 zł 

500 zł 

6 Najem laboratorium komputerowego godzina 100 zł 

 

3. Decyzje w sprawie udostępnienia podejmują: 

1) Biuro Planowania i Rozliczania Dydaktyki oraz Dział Zarządzania Nieruchomościami – w stosunku  

do jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni, organizacji studenckich i kół naukowych 

zarejestrowanych w Uczelni – pozycje 3-7, 

2) Dział Zarządzania Nieruchomościami – w stosunku do jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni, 

organizacji studenckich i kół naukowych zarejestrowanych w Uczelni – pozycje 1-2, 

3) Kanclerz – w stosunku do podmiotów zewnętrznych we współpracy z Biurem Planowania  

i Rozliczania Dydaktyki  - w przypadku pozycji 3-7 lub z Działem Zarządzania Nieruchomościami  
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– w przypadku pozycji 1-2. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Kanclerza, można zastosować stawki 

inne niż określone w ust. 2, dotyczy to przede wszystkim realizacji projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych UE m.in. użytkowania sal, laboratoriów komputerowych i innych pomieszczeń Uczelni. 

5. Organizacje studenckie i koła naukowe zarejestrowane w Uczelni mają prawo do bezpłatnego wynajmowania 

sal i powierzchni pod stoiska promocyjne oraz rozwieszania plakatów.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   Kanclerz 

 

 

   mgr Magdalena Janowicz 

 

 

 

 


