
 

 

Załącznik do zarządzenia Rektora PWSZ w Elblągu  
Nr 04/2014 z dnia 26 lutego 2014r. 

 

Cennik opłat za wynajem pomieszczeń/powierzchni w obiektach dydaktycznych i domach studenckich PWSZ w Elblągu* 
     

1 Pomieszczenia dydaktyczne   Stawka netto [zł] 

1.1 Sale wykładowe        

  

  

do 20 miejsc 25 1 godz. 

  do 40 miejsc (s. wykład. 26/DS1 na 30 os.) 30 1 godz. 

  do 60 miejsc 40 1 godz. 

  do 80 miejsc 50 1 godz. 

1.2 Sale audytoryjne       

    do 100 miejsc 100 1 godz. 

    pow. 100 miejsc 150 1 godz. 

1.3 Laboratoria       

    komputerowe 120 1 godz. 

    językowe 120 1 godz. 

2 Pokoje w Domach Studenckich       

2.1 Pokój 1-osobowy       

  (z łazienką) klienci komercyjni 80 pokój/doba 

   400 pokój/ ½ m-ca 

      700 pokój/m-c 

    pracownicy PWSZ w Elblągu 20 pokój/doba 

      600 pokój/m-c 

2.2 Pokój 1-osobowy w aneksie     

  
klienci komercyjni  600 pokój/m-c 

  
pracownicy PWSZ w Elblągu 500 pokój/m-c 

2.3 Pokój 2-osobowy       

  (z łazienką) klienci komercyjni 120 pokój/doba 

     60 osobo/doba 

      900 pokój/m-c 

      450 osobo/m-c 

2.4 Pokój 2, 3-osobowy       

  

(łazienka w aneksie lub na korytarzu, wspólna dla kilku 
pokoi) 

klienci komercyjni 40 osobo/doba 

    400 osobo/m-c 

  klienci komercyjni - grupy pow. 10 osób 35 osobo/doba 

  studenci PWSZ w Elblągu, młodzieŜ szkolna 25 osobo/doba 

  studenci innych uczelni, praktykanci uczelni wyŜszych 30 osobo/doba 

2.5 Apartament       

  
(salon, sypialnia, kuchnia, łazienka) 

  250 doba 

    1 200 m-c 

3 Pomieszczenia pozostałe       

3.1 Pomieszczenia biurowe   30 m2/m-c 
          

3.2 Zaplecza gastronomiczne       

    B1 - ul. Grunwaldzka 600 m-c 

    B2 - ul. Czerniakowska 200 m-c 

    DS2 - ul. Wspólna 2 850 m-c 

3.3 GaraŜe       

    do 25 m2 270 m-c 

    garaŜ 34 - ul. Wojska Polskiego 480 m-c 

3.4 Stołówki studenckie       

    B1 - ul. Grunwaldzka 100 godz. 

    DS2 - ul. Wspólna 100 godz. 

3.5 Sala telewizyjna       

    DS2 - ul. Wspólna 40 godz. 

3.6 Teatr       

    wynajem bez stanowiska reŜysera 100 godz. 



 

 

 

 

    wynajem ze stanowiskiem reŜysera 150 godz. 

3.7 Fitness Club   2 640 m-c 

    siłownia 120 godz. 

    sauna 25 godz. 

4 Pozostałe powierzchnie       

    urządzenia dystrybucyjne 300 m2/m-c za obiekt 

    stoiska promocyjne, stojaki 10 dzień / obiekt 

    plakaty, ogłoszenia 5 dzień / obiekt 

5 Obsługa       

    obsługa techniczna w s. audytoryjnych i laboratoriach 40 godz. 

    obsługa reŜyserki (teatr DS2) 40 godz. 

    obsługa szatni 31 godz. 

    sprzątanie pomieszczeń (dot. stołówek i toalet) 31 godz. 

*  cennik nie dot. pomieszczeń wybudowanych lub zaadoptowanych i wyposaŜonych w ramach projektu PO RPW 
 

    

UWAGI !!!!!!!    
1. Do powyŜszych cen naleŜy doliczyć naleŜny podatek VAT. Studenci PWSZ w Elblągu są zwolnieni z podatku. 

 
2. Stawki za wynajem nie obejmują:    

 
- w pkt 1.2, 1.3 - opłat za obsługę techniczną w salach audytoryjnych i laboratoriach 

  

 
- w pkt 3.1 - opłat za korzystanie z telefonów stacjonarnych naleŜących do Uczelni 

  

 
- w pkt 3.2, 3.7 - opłat za składniki zmienne czynszu (media i tel. stacjonarne naleŜące do Uczelni) 

  

 
- w pkt 3.4 - opłat za sprzątanie pomieszczenia głównego i toalet. 

  


