
                                             

Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 1  

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum 

z dnia 17 stycznia 2017 roku 

 

 

Stawki za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w UJ CM 

 
I. Stawka do celów dydaktycznych: 

 

1. odpłatność za  udostępnianie sal dydaktycznych dla UJ wynosi 0,25 zł/m
2
 za 1 godzinę 

zajęć (45 min)  

2. odpłatność za udostępnianie sal dydaktycznych dla innych Uczelni wynosi 50,00 zł 

netto za 1 godzinę zajęć  (45 min) 

 

 

II. Collegium Nowodworskiego /ul.  św. Anny 12/: 

 

1.  Aula Nowodworskiego - 160 miejsc 

a) 2.000,00 zł + VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)     500,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 2.000,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

2.  Sala Senacka – 30 miejsc 

a)   600,00 zł + VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)    200,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

d)   600,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

3.  Sala Zodiakalna – 50 miejsc 

a)  600,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)  200,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

e)  600,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

4.  Sala Asklepiosa – 50 miejsc 

      a)   600,00 zł + VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych                                                                      

      b)   200,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę                 

c)  600,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

      5.   Bufet  /pomieszczenie jako zaplecze dla cateringu/ 

a) 200,00 zł  + VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

b) 200,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

      6.  Dziedziniec 

a) 1.500,00 zł  +   VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)    300,00 zł  +   VAT -  za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 1.500,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

d)    500,00 zł  +  VAT – życzenia ślubne  

 

 

 

7.  Krużganek /na cele cateringowe/ 

      a)  200,00 zł  +   VAT  za dzień dla jednostek zewnętrznych 

      b)  200,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 



 

III.  Centrum Dydaktyczno – Kongresowe Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – Collegium Medicum /ul. św. Łazarza 16/:  

 

 

      1.  Aule A,B,C lub D - każda po 182 miejsca  

a) 500,00 zł +  VAT – za godzinę dla jednostek zewnętrznych  

b) 2.000,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

        

      2.  Aula A/B lub Aula C/D - każda po 364 miejsca 

a) 1.000,00 zł + VAT – za godzinę dla jednostek zewnętrznych 

b) 4.000,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ  

 

      3.   Sala seminaryjna  [s. 123] – 80 miejsc    

a)    250,00 zł +  VAT – za godzinę dla jednostek zewnętrznych 

b) 1.000,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

      4.   Sala seminaryjna  [s. 113] – 30 miejsc 

      a)  500,00 zł  +   VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

      b)  500,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     5. Sala seminaryjna  [s. 107]  -  20 miejsc 

       a)  250,00 zł  +   VAT  -  za dzień dla jednostek zewnętrznych 

       b)  250,00 zł -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     6.  Sala seminaryjna  [s. 104]  -  15 miejsc 

       a)  250,00 zł  +   VAT  -  za dzień dla jednostek zewnętrznych 

       b)  250,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     7.  Sala seminaryjna  [s. 218]  -  15 miejsc 

a)  250,00 zł  +  VAT  -  za dzień dla jednostek zewnętrznych 

b)  250,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

      8.  Sala komputerowa [s. 216]  – 18 miejsc 

a)  50,00 zł +  VAT – za godzinę dla jednostek zewnętrznych 

b)  50,00 zł  - za godzinę dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     9.  Sala komputerowa [s. 216a]  – 12 miejsc 

a) 50,00 zł +  VAT – za godzinę dla jednostek zewnętrznych 

b) 50,00 zł  - za godzinę dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

      10. Czytelnia [s. 421] – 36 miejsc       
a)   1.000,00 zł +  VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

b)   1.000,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

 

     11.  Sala nr 4/5 (Zakład Dydaktyki Medycznej) – 60 miejsc     
a) 500,00 zł + VAT –  za dzień dla jednostek zewnętrznych 

b) 500,00 zł  - za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     12.  Sala nr 22 (Zakład Dydaktyki Medycznej) – 40 miejsc     
a) 500,00 zł +  VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

b) 500,00 zł  - za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 



    13.  Sala nr 23 (Zakład Dydaktyki Medycznej) – 20 miejsc   
a) 500,00 zł +  VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

b) 500,00 zł  - za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

IV.  Wydział Farmaceutyczny  /ul. Medyczna 9,  Prokocim/: 

 

1. Sale wykładowe ( Aula A i B) – każda po 110 miejsc 

a) 700,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b) 200,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 700,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

2.  Sale dydaktyczne [s. 1/ 1D, s. 1/ 2D] – każda po 50 miejsc 

a) 400,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b) 100,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 400,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

3.  Sale seminaryjne [s. 106, 107, 108, 109 (bud. G)] – każda po 26 miejsc 

a) 400,00 zł +  VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

b) 400,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

 

V. Obiekt Dydaktyczno-Administracyjny /ul. Grzegórzecka 20/:                 

  

1. Aula [s. 20] – 60 miejsc (maksymalnie 100 miejsc) 

a) 600,00 zł + VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b) 200,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 600,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

d)   80,00 zł – za godzinę dla jednostek UJ CM i UJ 

 

2. Sala seminaryjna [s. 327] – 50 miejsc 

a) 500,00 zł + VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b) 150,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 500,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

d)   60,00 zł – za godz. dla jednostek UJ CM i UJ 

 

3. Sala seminaryjna [s. 18]  - 25 miejsc 

a) 250,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   70,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 250,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

d)   30,00 zł – za godz. dla jednostek UJ CM i UJ 

 

4. Sala dydaktyczna [s. 301] – 30 miejsc 

a) 250,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   70,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 250,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

d)   30,00 zł – za godz. dla jednostek UJ CM i UJ 

   

5. Sala dydaktyczna [s. 303] – 25 miejsc 

a) 250,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   70,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 250,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

d)   30,00 zł – za godz. dla jednostek UJ CM i UJ 

 

6. Sala dydaktyczna [s. 305] – 25 miejsc 



a) 250,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   70,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 250,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

d)   30,00 zł – za godz. dla jednostek UJ CM i UJ 

 

7. Sala dydaktyczna [s. 335] – 50 miejsc 

a) 500,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b) 150,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 500,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

d)   60,00 zł – za godz. dla jednostek UJ CM i UJ 

 

8. Sala dydaktyczna [s. 339] – 38  miejsc 

a) 400,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b) 120,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 400,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

d)   50,00 zł – za godz. dla jednostek UJ CM i UJ 

 

9. Sala dydaktyczna [s. 342] – 50 miejsc 

a) 450,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b) 150,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 450,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

d)   50,00 zł – za godz. dla jednostek UJ CM i UJ 

 

10. Sala dydaktyczna [s. 346] – 30 miejsc 

a) 250,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   70,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 250,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

d)   30,00 zł – za godz. dla jednostek UJ CM i UJ 

 

VI.  Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego /ul. Grzegórzecka 20/: 
 

1. Sala dydaktyczna [s. 2] – 50 miejsc 

a)   600,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   180,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   500,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

2. Sala dydaktyczna [s. 7] – 40 miejsc 

a)   450,00 zł  +  VAT –  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   150,00 zł  + VAT –  za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   300,00 zł   -  za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

3. Sala dydaktyczna [s. 333] - 40 miejsc 

a)   400,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   130,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   300,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

VII. Wydział Nauk o Zdrowiu /ul. Kopernika 25/: 

 

1. Sala wykładowa [s. 29]  -  123 miejsca 

a) 125,00 zł +   VAT – do 5 godzin  

c)   25,00 zł +   VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

d) 225,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych  UJ CM i UJ  

e) 225,00 zł +  VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

 



2. Sala wykładowa [s. 21]  -  70 miejsc 

a)  100,00 zł +  VAT – do 5 godzin  

c)  25,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

d) 200,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych  UJ CM i UJ  

e) 200,00 zł + VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

 

3. Sala wykładowa [s. 5]  -  53 miejsca 

a) 100,00 zł + VAT – do 5 godzin 

b)   25,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 200,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych  UJ CM i UJ 

d) 200,00 zł + VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

 

4. Sale wykładowe  [s.7, 8, 9, 26, 27] -  każda do 30 miejsc  

a) 100,00 zł + VAT – do 5 godzin 

b)   25,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 200,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych  UJ CM i UJ 

d) 200,00 zł + VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

 

5. Pracownia komputerowa  [s.28] – 11 miejsc 

a) 125,00 zł + VAT – do 5 godzin 

b)   25,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 225,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych  UJ CM i UJ 

d) 225,00 zł + VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

 

VIII. Wydział Nauk o Zdrowiu  /ul. Michałowskiego 12/: 

 

1. Sala wykładowa [s. 02] -  160 miejsc 

a) 125,00 zł + VAT – do 5 godzin 

b)   25,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 225,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych  UJ CM i UJ 

d) 225,00 zł + VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

 

2. Sala wykładowa [s. 227]  -  70 miejsc 

a) 125,00 zł + VAT – do 5 godzin 

b)   25,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 225,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych  UJ CM i UJ 

d) 225,00 zł + VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

 

3. Sale wykładowe  [s. 203, 204, 207] -  każda do 35 miejsc  

a) 100,00 zł + VAT – do 5 godzin 

b)   25,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 200,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych  UJ CM i UJ 

d) 200,00 zł + VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

 

4. Pracownie pielęgniarskie i pracownie ratownicze /wraz ze sprzętem 

specjalistycznym/ [s. 105, 107, 110,  122, 124, 210] - każda do 15 osób  

a) 125,00 zł + VAT – do 5 godzin 

b)   25,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 225,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych  UJ CM i UJ 

d) 225,00 zł + VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

 

5. Pracownia komputerowa  [s.221] – 12 miejsc 

a) 125,00 zł + VAT – do 5 godzin 

b)   25,00 zł + VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 



c) 225,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych  UJ CM i UJ 

d) 225,00 zł + VAT – za dzień dla jednostek zewnętrznych 

 

 

IX.  Katedra Biochemii Lekarskiej /ul. Kopernika 7/: 

 

      1.  Aula  -  320 miejsc 

a) 3.000,00 zł +  VAT – do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)    700,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 3.000,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     2. Sala konferencyjna – 70 miejsc 

a)   800,00 zł  +   VAT  -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   230,00 zł  +  VAT  -  za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   750,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     3. Sala seminaryjna [s. 5] –  30 miejsc 

a)   400,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   130,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   300,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     4. Sala seminaryjna [s. 6] – 20 miejsc 

      a)  400,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)  120,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)  250,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     5. Sala seminaryjna [s. 7] –  20 miejsc 

      a)   400,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   120,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   250,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     6. Sala seminaryjna [s. 8] – 20 miejsc 

      a)   400,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   120,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   250,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

 

X. Zakład Biologii Rozwoju Człowieka /ul. Kopernika 7A/: 

 

     1. Sala seminaryjna [s. 6] – 50 miejsc 

a) 700,00 zł  +  VAT  -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b) 230,00 zł  +  VAT  -  za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 650,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     2. Sala seminaryjna [s. 1] – 20 miejsc 

a) 400,00 zł  +   VAT  -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b) 120,00 zł  +  VAT  -  za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 250,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

 

XI.  Zakład Higieny i Dietetyki /ul. Kopernika 7a/ - wyższy parter 

 

     1. Sala wykładowa [s. 8] – 50 miejsc 

a)  700,00 zł  +   VAT  -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 



b)  230,00 zł  +  VAT  -  za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 650,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     2. Sala seminaryjna [s. 11] – 20 miejsc 

a) 400,00 zł  +   VAT  -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b) 120,00 zł  +  VAT  -  za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c) 250,00 zł  -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

 

XII. Katedra Patofizjologii /ul. Czysta 18/ 

 

1. Sala seminaryjna [s. 024] – 30 miejsc 

      a)   500,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   150,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   350,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

 

2. Sala seminaryjna [s. 025] – 34 miejsca 

      a)   500,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   150,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   350,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

XIII. Katedra Mikrobiologii /ul. Czysta 18/ 

 

1. Sala wykładowa [s. 218]– 120 miejsc  
      a)   1000,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)     200,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   1000,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

2. Sala ćwiczeniowa [s. 216] – 70 miejsc 

      a)   800,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   180,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   800,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

XIV. Katedra Anatomii /ul. Kopernika 12/: 

 

     1. Sala wykładowa  [s. 10]– 132 miejsca 

      a)  1.000,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)     200,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)  1.000,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     2. Sala seminaryjna [s. A1] – 60 miejsc 

      a)   500,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   150,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   350,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     3. Sala seminaryjna [s. A2] – 30 miejsc 

      a)   400,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   130,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   300,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

      4. Sala seminaryjna [s. A4] – 24 miejsca 

      a)   400,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   120,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 



c)   250,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     5. Sala seminaryjna [s. A5] – 14 miejsc 

      a)   400,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   120,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   250,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     6. Sala seminaryjno-ćwiczeniowa [s. A6] – 24 miejsca 

      a)   400,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   120,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   250,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     7. Sala seminaryjna [s. A7] – 16 miejsc 

      a)   400,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   120,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   250,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     8. Sala seminaryjna [s. A8, A9] –  każda po 18 miejsc 

      a)   400,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   120,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   250,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     9. Sala seminaryjna [s. A13] – 34 miejsca 

      a)   500,00 zł +  VAT -  do 4 godzin dla jednostek zewnętrznych 

b)   150,00 zł +  VAT – za każdą następną rozpoczętą godzinę 

c)   350,00 zł – za dzień dla jednostek  organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

10. Sale prosekcyjne 

a) 100,00 zł + VAT – za godzinę dla jednostek zewnętrznych 

b) 100,00 zł – za godzinę dla jednostek UJ CM i UJ 

 

 

XV. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu /  ul. Badurskiego 19 /: 

 

     1. Hala sportowa: 

        a)     80,00 zł/ 45 min.  +   VAT  -  dla jednostek zewnętrznych 

        b)     80,00 zł/ 45 min.  -  dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     2. Sala aerobiku: 

        a)     50,00 zł/ 45 min.  +   VAT  -  dla jednostek zewnętrznych 

        b)     50,00 zł/ 45 min.  – dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

 

XVI. Zakład Medycyny Rodzinnej /Bocheńska 4/  

 

1. Sala A (50 miejsc) 

a. 150,00 zł +  VAT – za godzinę dla jednostek zewnętrznych  

b. 100,00 zł  - za godzinę dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

c. 350,00 zł – za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

 

XVII. Odpłatność za wykorzystanie sal nie ujętych w cenniku wynosi 60 zł netto za 

godzinę. 



 

 

XVIII.  Świadczenia dodatkowe: 

 

-  Hol w Collegium Nowodworskiego  

a) 50,00 zł +  VAT  - za 1 m
2
 powierzchni wystawienniczej dziennie dla jednostek 

zewnętrznych 

b) 50,00 zł – za 1 m
2
 powierzchni wystawienniczej dziennie dla jednostek 

organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

 - Hole na parterze, I i II piętrze w CDK WL 

a) 50,00 zł + VAT – za 1 m
2
 powierzchni wystawienniczej dziennie dla jednostek 

zewnętrznych 

b) 50,00 zł – za 1 m
2
 powierzchni wystawienniczej dziennie dla jednostek 

organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

-  Hol w Katedrze Biochemii Lekarskiej 

a) 50,00 zł +  VAT  - za 1 m
2
 powierzchni wystawienniczej dziennie dla jednostek 

zewnętrznych 

b) 50,00 zł – za 1 m
2
 powierzchni wystawienniczej dziennie dla jednostek 

organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

-  Hol w Katedrze Anatomii 

a) 50,00 zł +  VAT  - za 1 m
2
 powierzchni wystawienniczej dziennie dla jednostek   

zewnętrznych 

b) 50,00 zł – za 1 m
2
 powierzchni wystawienniczej dziennie dla jednostek 

organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

-  Hol na parterze w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu (ul. Michałowskiego 12) 

a) 50,00 zł + VAT  - za 1 m
2
 powierzchni wystawienniczej dziennie dla jednostek      

zewnętrznych 

b) 50,00 zł – za 1 m
2
 powierzchni wystawienniczej dziennie dla jednostek 

organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

- Pomieszczenie przy Auli C/D w CDK WL ( s. 419 służące jako zaplecze dla cateringu) 

a)  100,00 zł +  VAT - za dzień dla jednostek zewnętrznych 

b)  100,00 zł -  za dzień dla jednostek organizacyjnych UJ CM i UJ 

 

     - Udostępnienie powierzchni reklamowej – plakaty: 

  
a) Format A3/A4/B3/B4  – 40 zł netto  – za tydzień/sztuka  

b) Format A2/B2    – 60 zł netto  – za tydzień/sztuka  

c) Format A1/B1    – 100 zł netto – za tydzień/sztuka  

 

     - Udostępnienie powierzchni reklamowej – banery: 

  
a) wymiar do 10 m² – 50 zł netto - za m²/dzień  

b) wymiar do 20 m² – 45 zł netto - za m²/dzień 

c) wymiar do 30 m² – 40 zł netto - za m²/dzień 

d) wymiar do 40 m² – 35 zł netto - za m²/dzień 

e) wymiar do 50 m² – 30 zł netto - za m²/dzień 

 

Sprzęt do wykorzystania: 

 



 - stojaki na postery  

a) 15,00 zł +  VAT  - za korzystanie z 1 stojaka dziennie dla jednostek zewnętrznych 

b) 15,00 zł             - za korzystanie z 1 stojaka dziennie dla jednostek organizacyjnych  

                              UJ CM i UJ 

- krzesła plastikowe 

a) 5,00 zł +  VAT   - za korzystanie z 1 krzesła dziennie dla jednostek   zewnętrznych 

b) 5,00 zł              - za korzystanie z 1 krzesła dziennie dla jednostek organizacyjnych  

                             UJ CM i UJ 

 

Obsługa sal: 

 

- sprzątanie: 

a) 40,00 zł +  VAT– za osobogodzinę od poniedziałku do piątku (po godzinach pracy) 

oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) dla jednostek zewnętrznych 

b) 40,00 zł – za osobogodzinę od poniedziałku do piątku (po godzinach pracy) oraz w dni 

wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) dla jednostek organizacyjnych  

UJ CM i UJ 

c) powierzchnia do sprzątania x aktualna stawka za m
2
, wynikająca 

z umowy z firmą świadczącą usługi sprzątania (dotyczy obiektów sprzątanych przez 

firmę zewnętrzną) 

 

- szatnia:  

a) 40,00 zł +  VAT – za osobogodzinę od poniedziałku do piątku (po godzinach pracy) 

oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) dla jednostek zewnętrznych 

b) 40,00 zł – za osobogodzinę od poniedziałku do piątku (po godzinach pracy) oraz w dni 

wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) dla jednostek organizacyjnych  

UJ CM i UJ 

 

- obsługa audio – wideo: 

a) 40,00 zł +  VAT – za osobogodzinę od poniedziałku do piątku (po godzinach pracy) 

oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) dla jednostek zewnętrznych 

b) 40,00 zł – za osobogodzinę od poniedziałku do piątku (po godzinach pracy) oraz w dni 

wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) dla jednostek organizacyjnych  

UJ CM i UJ 

 


