
Zarządzenie Nr 104/21 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 13 września 2021 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 98/21 w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem 

pomieszczeń i obiektów Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), zarządza się co następuje: 

 

§ 1. W Zarządzeniu Rektora Nr 98/21 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia 

odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej  

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 5 ust. 3-4 otrzymują brzmienie: 

„3. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1 podejmuje właściwy prorektor, w którego 

zakresie obowiązków znajdują się sprawy Centrum (zw. dalej Prorektorem) po zasięgnięciu 

opinii dyrektora Centrum. 

4. Prorektor dla zorganizowanej grupy pracowników Uczelni może wyrazić zgodę na 

udostepnienie obiektów/pomieszczeń Centrum na zasadach, o których mowa w niniejszym 

paragrafie.”; 

 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Zawarcie umowy wynajmu następuje na podstawie wniosku podmiotu 

zainteresowanego wynajmem składanego w Centrum Sportu PŚk zawierającego co najmniej: 

1) imię nazwisko/nazwę i adres podmiotu zainteresowanego wynajmem; 

2) okres przewidywanego wynajmu; 

3) przewidywaną liczbę osób korzystających z najmowanego pomieszczenia; 

4) cel wykorzystania; 

5) dane osoby upoważnionej do reprezentowania najemcy i odpowiedzialnej za 

najem (imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego); 

6) dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 

2. Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub przesłany elektronicznie: przez 

platformę ePUAP lub podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożenie 

wniosku jest równoznaczne z oświadczeniem woli o zamiarze wynajmu pomieszczeń 

w określonym celu. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Celem 

dostosowania do zindywidualizowanych potrzeb najemcy wzór wniosku może być 

modyfikowany bez zmian jego istotnych zapisów proceduralnych. 

3. Zawarcie umowy wynajmu na zasadach określonych w § 4  wymaga uprzedniej zgody 

Rektora wyrażonej na udokumentowany wniosek dyrektora Centrum. 



4. Na polecenie Prorektora i na podstawie danych o których mowa  

w ust.1 Dział Administracyjno-Gospodarczy przygotowuje umowę najmu. 

5. Umowy wynajmu obiektów/pomieszczeń w obiektach zarządzanych przez Centrum 

zawiera Prorektor na podstawie pełnomocnictwa Rektora.”; 

 

3) dodaje się załącznik, o którym mowa w § 6 ust. 2 zmienionego zarządzenia 

w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 


