
Zarządzenie nr 7/2017 

Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  

w Jeleniej Górze 

z dnia 28 listopada 2017 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia cennika opłat oraz zasad ich uiszczania za bilety i karnety 

uprawniające do korzystania z usług komercyjnych świadczonych przez Krytą Pływalnię 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 

 

Na podstawie: art. 81 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 95 ust. 2 pkt 1 Statutu KPSW w Jeleniej Górze. 

 

 

§ 1 

Określone w cenniku opłaty dotyczą usług komercyjnych, takich jak kąpiele w basenie 

sportowym oraz korzystanie z sauny suchej. Ceny określone w niniejszym cenniku są cenami 

brutto. 

 

§ 2 

1. Ceny wynajmu toru pływackiego wynoszą odpowiednio: 

1) 70 zł za godzinę przy wynajmie 75 godzin lub więcej tygodniowo; 

2) 80 zł za godzinę przy wynajmie od 50 do 74 godzin tygodniowo; 

3) 90 zł za godzinę przy wynajmie do 49 godzin tygodniowo 

2. Minimalnym czasem wynajmu toru pływackiego jest jedna godzina. Przy wynajmie 

dłuższym niż jedna godzina obowiązuje dopłata za każde rozpoczęte 30 minut. 

3. Na jednym torze pływackim może przebywać nie więcej niż 10 osób. 

 

§ 3 

1. Bilety jednorazowe będzie można wykorzystać wyłącznie w soboty do 31 stycznia 

2018 r. 

2. Cena biletu jednorazowego uprawniającego do korzystania przez 1,5 godziny z basenu 

pływackiego i sauny wynoszą odpowiednio: 

1) 9 zł - bilet dla studenta KPSW; 

2) 11 zł - bilet dla pracownika KPSW oraz emeryta, dla którego KPSW była ostatnim 

pracodawcą przed uzyskaniem prawa do emerytury; 

3) 16 zł - bilet podstawowy. 

3. Cena biletu za korzystanie wyłącznie z sauny wynosi 10 zł. 

4. Bilet można zakupić w kasie pływalni w każdą sobotę od godz. 8:00 do 14:30. Bilet należy 

wykorzystać wyłącznie w dniu zakupu. 

5. Opłata za bilet jest opłatą stałą i nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku 

niewykorzystania przysługującego czasu. 

 

§ 4 

1. Ceny karnetu za korzystanie z basenu pływackiego i sauny (karnet na 5 wejść po  

1,5 godz.) wynoszą odpowiednio: 

1) 45 zł - dla studenta KPSW; 

2) 55 zł - dla pracownika KPSW oraz emeryta, dla którego KPSW była ostatnim 

pracodawcą przed uzyskaniem prawa do emerytury; 

3) 80 zł - dla pozostałych osób. 



2. Karnet można zakupić w kasie pływalni w każdą sobotę od godz. 8:00 do 14:00 oraz 

w kasie głównej KPSW od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do 14:00. 

3. Ważność karnetu upływa 31 stycznia 2018 r. 

 

§ 5 

Zarządzenie obowiązuje od 2 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. 

 

 


