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LP. RODZAJ USŁUGI J.M.  STAWKA  UWAGI 

INTERNAT 

 

1 

Wpisowe – uczniowie Zespołu Szkół  jednorazowo 120,00 zł  

Opłata za internat  - uczniowie Zespołu Szkół miesięcznie 180,00 zł  

 

Całodzienne wyżywienie SMS  

 

miesięcznie 

 

440,00 zł/470,00zł* 

*zmiana ceny za całodzienne 

wyżywienie nastąpi z dniem 1 

kwietnia 2023 roku 

Śniadanie uczeń/ nauczyciel 1 szt. 6,00 zł  

Obiad  uczeń /nauczyciel (3,00 zł + 7,00 zł) 1 szt. 10,00 zł  

Kolacja uczeń/ nauczyciel 1 szt. 6,00 zł  

Śniadanie pracownik 1 szt. 7,00 zł  

Obiad pracownik (4,00 zł + 8,00 zł) 1 szt. 12,00 zł  

Kolacja pracownik 1 szt. 7,00 zł  

Śniadanie osoba z zewnątrz 1 szt. 12,00 zł  

Obiad osoba z zewnątrz 1 szt. 20,00 zł  

Kolacja osoba z zewnątrz 1 szt. 10,00 zł  

Wynajem pokoju w internacie –  osoba z zewnątrz  doba 100,00 zł  

 

*dopłata za przekroczenie czasu 

proporcjonalnie za 1 godz.od ceny 

wynajmu podane ceny zawierają 

podatek VAT. 

 

Firmy/ grupy zorganizowane - długie pobyty doba *od 50,00 zł 

Instytucje/osoby prywatne – długie pobyty doba *od 50,00 zł 

Wynajem całego boksu w internacie (2 - pokojowy) – długie pobyty miesiąc 700,00 zł 

Wynajem całego boksu w internacie (1 - pokojowy) – długie pobyty miesiąc 500,00 zł 
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HOTELIK „IGNAŚ” 

2 Lokal jednoizbowy 1, 3, 4, 6, 7, 9 - pracownik Zespołu Szkół miesiąc 650,00 zł  + opłata za media  

Lokal jednoizbowy 1, 3,4, 6, 7, 9 - osoba z zewnątrz miesiąc 1 200,00 zł + opłata za media 

Lokal jednoizbowy 2, 5, 8 – pracownik Zespołu Szkół miesiąc 600,00 zł + opłata za media  

Lokal jednoizbowy 2, 5, 8 – osoba z zewnątrz miesiąc 1 100,00 zł                             + opłata za media 

HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA 

 

3 

Wynajem (1 sektora) – bez zaplecza sanitarnego i szatni 60 min. 70,00 zł   

 

*ceny uzależnione od liczby 

godzin wynajmu, sprzętu jaki jest 

niezbędny wynajmującemu oraz 

od specyfiki (formy) imprezy lub 

szkolenia. 

 

 

 

 

*dopłata za przekroczenie czasu 

proporcjonalnie za 1 minutę od 

ceny wynajmu podane ceny 

zawierają podatek VAT. 

 

Wynajem (1 sektora) – z zapleczem sanitarnym i szatniami 60 min. 90,00 zł 

Wynajem hali bez trybun (3 sektory) – bez zaplecza sanitarnego 

i szatni 

60 min. 160,00 zł 

Wynajem hali bez trybun (3 sektory) – z zapleczem sanitarnym 

i szatniami 

60 min. 210,00 zł 

Wynajem hali z trybunami (3 sektory) – bez zaplecza sanitarnego 

i szatni 

60 min. 260,00 zł 

Wynajem hali z trybunami (3 sektory) – z zapleczem sanitarnym 

i szatniami 

60 min. 320,00 zł 

Wynajem hali z zapleczem i trybunami na imprezy całodniowe  *od 3 500,00 zł 

SALA GIMNASTYCZNA 

Wynajem 60 min. 65,00 zł 

SIŁOWNIA 

Wynajem  60 min. 65,00 zł 

Wejście  60 min. 15,00 zł 
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Wielofunkcyjny karnet na obiekty sportowe - normalny 10 x 60 min. 100,00  

Wielofunkcyjny karnet na obiekty sportowe - ulgowy 10 x 60 min. 70,00 zł 

KORT DO SQUASHA 

Wynajem 60 min. 30,00 zł 

Wielofunkcyjny karnet na obiekty sportowe - normalny 5 x 60 min. 100,00 zł 

Wielofunkcyjny karnet na obiekty sportowe - ulgowy 5 x 60 min. 70,00 zł 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA 

Wynajem  60 min. 15,00 zł 

SALA KONFERENCYJNA 

Wynajem 60 min. *od 100,00 zł 

Wynajem 8 godzin *od 500,00 zł 

WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ 1 m² do uzgodnienia 

OPŁATA ZA ZGUBIONY NUMEREK SZATNIOWY 1 szt. 10,00 zł 

PŁYWALNIA 
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Wynajem powierzchni reklamowej 1 m² do uzgodnienia dzieci i młodzież uczące się               

w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach mają 

wstęp wolny na pływalnię( jedno 

wejście dziennie) za okazaniem 

ważnej legitymacji szkolnej. 

 

Bilet normalny   45 min 11,00 zł 

Bilet ulgowy  45 min. 9,00 zł 

Wielofunkcyjny karnet na obiekty sportowe - normalny 10 x 45 min. 100,00 zł 

Wielofunkcyjny karnet na obiekty sportowe - ulgowy 10 x 45 min. 70,00 zł 
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Wynajem toru jednorazowo 45 min. 140,00 zł 

Wynajem toru długoterminowo 45 min. 110,00 zł 

Wynajem pływalni 6 torów 45 min. 370,00 zł 

SALA GIMNASTYCZNA 

Wynajem  60 min. 70,00 zł 

SAUNA 

Bilet indywidualny 60 min. 20,00 zł 

Wynajem  60 min. 150,00 zł 

 Wielofunkcyjny karnet na obiekty sportowe - normalny 10 x 60 min. 100,00 zł  

Wielofunkcyjny karnet na obiekty sportowe - ulgowy 10 x 60 min. 70,00 zł 

LODOWISKO 

 

5 

Wypożyczenie łyżew                                                             10,00 zł dzieci i młodzież uczące się               

w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach mają 

wstęp wolny na lodowisko za 

okazaniem ważnej legitymacji 

szkolnej. 

 

Bilet wstępu na lodowisko - dorośli   60 min. 12,00 zł 

Bilet wstępu na lodowisko - dzieci 60 min. 9,00 zł 

Wielofunkcyjny karnet na obiekty sportowe - normalny 10 x 60 min. 100,00 zł 

Wielofunkcyjny karnet na obiekty sportowe - ulgowy 10 x 60 min. 70,00 zł 

Wynajem lodowiska 60 min. 210,00 zł 

SZKOŁA 

6 Wynajem sali lekcyjnej 45 min. *od 60,00 zł *dopłata za przekroczenie czasu 

proporcjonalnie za 1 minutę od ceny 

wynajmu podane ceny zawierają 

podatek VAT. 
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TEREN SZKOŁY 

7 Wynajem garażu miesiąc 250,00 zł  

PODGRODZIE 

8 Wynajem garażu miesiąc 250,00 zł  
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ZARZĄDZENIE NR 11/2022/2023 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 

z dnia 28 luty 2023 r. 

w sprawie ustalenia cennika podmiotów będących w zarządzie Zespołu Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza  

w Policach 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Na podstawie art. 43 oraz 68 ust. 1 pkt 1 - 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),. w związku z art. 43 ust. 1 pkt 24, 26 i 30 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). 

2. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 5 z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe Dz. U. z 

2011 r. Nr 177, poz. 1054). 

3. Na podstawie art. 106 i 106a ust 1 i 2 oraz art. 107 ust 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

W porozumieniu z Organem prowadzącym ustalam cennik usług za korzystanie z mienia Zespołu 

Szkół, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zmiana ceny w pozycji nr 1 z załącznika do niniejszego załącznika dotycząca całodziennego 

wyżywienia SMS nastąpi z dniem 1 kwietnia 2023 r. 

 

§ 3 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości uczniów, pracowników i osób nie będących 

pracownikami Zespołu Szkół poprzez umieszczenie na  stronie www.  

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenie powierza się kierownikom podległych działów. 

 

§ 5 

Zarządzenie Nr 5/2022/2023 roku traci moc. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie  

z dniem 1 kwietnia 2023 r. 
 

Dyrektor 

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

w Policach 

Agata Jarymowicz 
 

 


