
Zarządzenie 33/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 21 maja 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz 

pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz 1668 z późn. zm.) 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

§ 1 

Ustalam cennik za korzystanie z basenu CEKFiS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 

 

1) Wejścia indywidualne  

Bilet normalny          9 zł 

Bilet ulgowy           5 zł 

Bilet pracowniczy          3 zł 

Bilet Seniorzy 60+          4 zł 

Bilet Rodzina 3+           5 zł za 1 os. 

Bilet dla osoby niepełnosprawnej: 

- w stopniu lekkim          4 zł 

- w stopniu umiarkowanym         3 zł 

- w stopniu znacznym          2 zł 

Bilet dla dziecka niepełnosprawnego        3 zł 

Karnet normalny (na 10 wejść)         75 zł 

Karnet ulgowy (na 10 wejść)         45 zł 

Bilet za 1 tor           50 zł  

2) Wejścia grupowe  

- opłata za 1 tor (maksymalnie 8 osób)       50 zł 

§ 2 

    Na pływalni CEKFiS obowiązują następujące uprawnienia do zniżek w opłatach: 

1. do korzystania z biletów i karnetów ulgowych uprawnieni są: dzieci i młodzież szkolna, 

studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci za okazaniem legitymacji. 

2. do korzystania z biletów pracowniczych uprawnieni są pracownicy UKW za okazaniem 

legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego lub pracowniczej karty basenowej. 

3. do korzystania z biletów Seniorzy 60+ uprawnieni są: emeryci i renciści po 

udokumentowaniu uprawnień. 

4. do korzystania z biletu Rodzina 3+ uprawnione są minimum 3 osoby tj. 2 osoby dorosłe 

wraz z 1 dzieckiem (do ukończenia 16 roku życia) lub 1 osoba dorosła wraz z 2 dzieci (do 

ukończenia 16 roku życia); każda kolejna osoba z rodziny nabywa bilet ulgowy. 

5. do korzystania z biletu dla osoby niepełnosprawnej uprawnione są osoby posiadające 

orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności. Uprawnienia należy udokumentować. 



6. Do bezpłatnego wejścia na basen uprawnieni są: opiekun/asystent osoby niepełnosprawnej o 

znacznym stopniu niepełnosprawności, opiekun dziecka niepełnosprawnego; opiekun osoby 

mającej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności przyznaną stałą opiekę drugiej osoby, 

opiekun grupy 15-osobowej, instruktor prowadzący zajęcia. Uprawnienia należy 

udokumentować. 

7. do korzystania z biletu dla dziecka niepełnosprawnego uprawnione są osoby do 16 roku 

życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (bez wskazania stopnia 

niepełnosprawności). Uprawnienia należy udokumentować. 

 

§ 3 

Na basenie CEKFiS obowiązują następujące zasady pobierania opłat: 

1. Opłata za bilety i karnety pobierana jest wyłącznie w formie gotówkowej z góry za 45 

minut pobytu w niecce basenowej według cennika i nie podlega zwrotowi. 

2. Bilet jednorazowy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego 

wstępu na teren basenu. 

3. Korzystanie z karnetu jest możliwe w zależności od wolnych miejsc w niecce basenowej 

(możliwość jednoczesnego korzystania przez maksymalnie 48 osób). Posiadanie karnetu 

nie upoważnia do wejścia poza kolejnością. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji 

wejścia. 

4.  Za niewykorzystanie biletu wstępu oraz przypadki wydalenia użytkownika z basenu, 

uiszczone opłaty nie są zwracane. 

5. Faktury za świadczone usługi wystawiane są wyłącznie na podstawie przedłożonych 

paragonów fiskalnych w terminie do 7 dni od daty sprzedaży i wydawane w terminie do 30 

dni od wystawienia w portierni budynku AB CEKFiS. 

 

§ 4 

1. Pracownicza karta basenowa wystawiana jest pracownikom etatowym Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego. Karta upoważnia do zakupu zniżkowego biletu pracowniczego na 

basenie Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW. 

2. Opłata za wystawienie karty wynosi 4 zł. Opłata jest potrącana z wynagrodzenia za pracę 

na podstawie oświadczenia pracownika. 

3. Karty zachowują swoją ważność do 30.06.2020 r. 

4. W sytuacji ustania stosunku pracy przy rozliczaniu karty obiegowej pracownik 

zobowiązany jest do zwrotu karty basenowej do Działu Kadr i Szkolenia UKW. 

 

 

§ 5 

1. Pływalnia jest czynna w czwartki i piątki od godz. 15.00 do 21.00 (ostatnie wejście o godz. 

20.00). 

oraz w soboty od godz. 8.00 do 20.00 (ostatnie wejście o godz. 19.00). 

2. Basen nie jest przeznaczony dla dzieci do lat 6. Dzieci w wieku szkolnym mogą korzystać 

z pływalni tylko pod opieką osób dorosłych.  

3. Basen jest chlorowany. 

4. Z uwagi na przerwę techniczną basen jest wyłączony z użytkowania w lipcu i sierpniu 

każdego roku. 

5. Pozostałe zasady odpłatnego korzystania z basenu CEKFiS reguluje Zarządzenie nr 

97/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej 

i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy. 



§ 6 

 

Ustalam następujące stawki za korzystanie z pozostałych obiektów sportowych oraz 

pomieszczeń w CEKFiS: 

HALA SPORTOWA (1/3 hali, z wyłączeniem gry w piłkę nożną)   110 zł/h 

SALA GIMNASTYKI PRZYRZĄDOWEJ (tylko wejścia grupowe z trenerem) 100 zł/h  

SALA SZTUK WALKI (tylko wejścia grupowe z trenerem)      80 zł/h 

SALA TANECZNA           40 zł/h 

SALA FITNESS (do 10 osób)         30 zł/h 

SALA TENISA STOŁOWEGO (sprzęt do gry we własnym zakresie)     5 zł/h za 1 os. 

AULA (na 210 miejsc, z możliwością podzielenia na 2 części)    160 zł/h 

 

Odpłatne udostępnianie innych pomieszczeń w CEKFiS może się odbywać według stawek 

umownych. 

 

§ 7 

 

1. Stawki określone w zarządzeniu są cenami brutto.  

2. Wysokość stawek za wejścia grupowe może podlegać negocjacjom. 

 

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.  

 

 

              Rektor 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny  

 


