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ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zasad gospodarki pomieszczeniami  

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz art. 19 ust 2 i art. 20 ust 3 Statutu 

AGH, zarządzam co następuje: 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Wszystkie budynki wchodzące w skład zasobu nieruchomości AGH, w szczególności 

pomieszczenia w nich się znajdujące, pozostają w dyspozycji Rektora.  

2. Rektor osobiście podejmuje decyzje dotyczące przydzielania pomieszczeń do 

użytkowania.  

3. Z rygorów niniejszego Zarządzenia wyłączone zostają następujące budynki wraz  

z obiektami pomocniczymi: 

a) budynki Miasteczka Studenckiego (m.in. domy studenckie, kluby studenckie, 

budynki dyrekcji i administracji Miasteczka Studenckiego), 

b) budynki mieszkalne, 

c) stołówki studenckie, 

d) przychodnie zdrowia, 

e) domy wczasowe, 

f) domy gościnne, 

g) budynki wykorzystywane lub przeznaczone w całości na obiekty handlowo-

usługowe, 

h) budynki pomocnicze i techniczne. 

§ 2 

Użytkownicy i użytkowanie 

1. Pomieszczenia przekazywane są Jednostkom AGH do użytkowania na cele 

dydaktyczne, naukowo-badawcze lub pomocnicze. Jednostka organizacyjna, 

w pomieszczeniach pozostających w jej użytkowaniu jest zobowiązana: 

a) zapewnić należyty stan techniczny pomieszczenia oraz stan techniczny 

znajdujących się w nim urządzeń i wyposażenia, 

b) zapewnić spełnianie wymaganych prawem warunków, a w szczególności BHP,  

przeciw pożarowych, sanitarnych itp., 

c) zapewnić stałe utrzymanie pomieszczeń w czystości, 

d) zabezpieczyć pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. 

2. Użytkownikami pomieszczeń w AGH mogą być: 

a) wydziały,  

b) jednostki pozawydziałowe, 

c) inne jednostki związane z działalnością Uczelni. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 2, są jedynymi osobami 

upoważnionymi do podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania 

pomieszczeń przydzielonych do użytkowania decyzją Rektora. Ponoszą również 

odpowiedzialność za wykorzystywanie przydzielonych pomieszczeń zgodne z zapisami 

niniejszego Zarządzenia.  

4. Pomieszczenia nie przydzielone żadnej Jednostce AGH stanowią Rezerwę Rektora. 

Nadzór nad używaniem pomieszczeń Rezerwy Rektora sprawuje Dział Gospodarki 

Nieruchomościami (DGN) w Pionie Kanclerza. 

5. Użytkownik nie może bez zgody Rektora: 

a) przekazać pomieszczenia innemu użytkownikowi,  
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b) oddać pomieszczenia do używania osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków 

określonych w niniejszym Zarządzeniu, 

c) zmienić funkcji użytkowej pomieszczenia w odniesieniu do pomieszczeń 

dydaktycznych i naukowo-badawczych. 

6. Zawiadomienia Rektora wymagają zmiany przeznaczenia pomieszczeń, innych niż 

ujęte w ust. 5. Rektor w terminie do 2 tygodni od zawiadomienia może zgłosić 

zastrzeżenia do planowanej zmiany przeznaczenia pomieszczenia, jeżeli kolidować 

będzie ona z ważnym interesem Uczelni lub wystąpi konieczność zachowania norm 

wynikających z przepisów BHP, pożarowych, technicznych i innych przepisów prawa 

obowiązujących Uczelnię. 

7. Jednostka może zrzec się przydzielonego pomieszczenia na rzecz Rezerwy Rektora 

pod warunkiem, że przedmiotowe pomieszczenie może być używane w sposób 

niezależny w stosunku do pomieszczeń sąsiednich. 

8. Protokolarnego przejęcia pomieszczeń przekazanych przez jednostkę organizacyjną 

do dyspozycji Rektora lub co do których Rektor cofnął decyzję o przydziale dokonuje 

DGN w Pionie Kanclerza. 

9. Przekazanie pomieszczenia pomiędzy Rezerwą Rektora a użytkownikiem, a także 

pomiędzy użytkownikami, każdorazowo winno być potwierdzone protokołem zdawczo-

odbiorczym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

§ 3 

Ewidencja 

1. Ewidencję budynków i pomieszczeń oraz ewidencję decyzji Rektora i ich wykonanie 

w zakresie objętym niniejszym Zarządzeniem prowadzi DGN w Pionie Kanclerza.  

2. Wewnątrzuczelniana gospodarka pomieszczeniami realizowana jest z wykorzystaniem 

jawnego systemu ewidencji pomieszczeń (ePomAGH). 

3. ePomAGH dostępny jest pod adresem http://epom.nieruchomosci.agh.edu.pl, dla 

zarejestrowanych użytkowników. 

4. Jawność systemu ePomAGH jest pełna w zakresie informacji identyfikacyjnych 

pomieszczeń, a także przydziału i funkcji pomieszczenia, pozostałe informacje 

zgromadzone w systemie oraz możliwość prowadzenia analiz dostępne są po 

dodatkowej autoryzacji użytkownika. 

5. Każda z Jednostek AGH otrzymuje autoryzację na dostęp do informacji 

o pomieszczeniach jej przekazanych. 

6. Jednostki AGH administrujące budynkami otrzymują autoryzację na przeglądanie 

informacji o wszystkich pomieszczeniach w administrowanym budynku. 

7. Użytkownik, w zakresie pomieszczeń na które otrzymał przydział, ma obowiązek 

niezwłocznego zgłaszania do DGN zaistniałych zmian dotyczących zgromadzonych 

w ePomAGH informacji o pomieszczeniach. 

8. Zmiany informacji o pomieszczeniu obowiązują od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu ich zgłoszenia.  

9. Zmiany w systemie wprowadzane są przez DGN na podstawie rzetelnych deklaracji 

przekazywanych przez użytkowników lub w wyniku bezpośredniej inwentaryzacji 

zakończonej podpisaniem protokołu. 

§ 4 

Rozliczenia z użytkownikami 

1. Użytkownicy obciążani są miesięcznie z dołu wewnątrzuczelnianym czynszem zwanym 

również opłatą użytkową (OU) za pomieszczenia im przydzielone. 

2. Pomieszczenia stanowiące Rezerwę Rektora zwolnione są z opłaty użytkowej. 

3. Podstawą ustalenia opłaty użytkowej dla każdego z pomieszczeń są jego dane 

taryfikacyjne. Każde pomieszczenie ma jednoznacznie określoną funkcję użytkową 

zgodną z obowiązującymi definicjami funkcji pomieszczeń. Pomieszczenia, na 

podstawie swoich funkcji, przypisywane są do grup taryfowych. 

http://epom.nieruchomosci.agh.edu.pl/
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4. Wykaz funkcji pomieszczeń oraz przypisanie ich do grup taryfowych określają 

zatwierdzone przez Rektora słowniki funkcji i grup taryfowych publikowane na stronie 

internetowej DGN. Zmiany wprowadzone do słowników obowiązują od 1 stycznia roku 

następującego po dacie wprowadzenia zmian. 

5. OU obliczana jest jako suma iloczynów powierzchni przeliczeniowej pomieszczenia 

(Pp) i poszczególnych składników stawki eksploatacyjnej (SSEi) obciążających 

pomieszczenie, tj. wg wzoru: 

OU = ∑ (SSEi 
. Pp) 

gdzie: 

 OU – wartość opłaty użytkowej dla pomieszczenia, 

 SSEi – i-ty składnik jednostkowego wewnątrzuczelnianego czynszu (stawki 

eksploatacyjnej), 

 Pp – powierzchnia przeliczeniowa pomieszczenia. 

6. Pomieszczenia mogą być czasowo lub na stałe zwalniane z OU. Zwolnienie może wynosić 

od 0% do 100%. Zwolnienia dokonuje Rektor lub Kanclerz zgodnie z kompetencjami 

określonymi w dalszej części zarządzenia, biorąc m.in. pod uwagę: 

a) uczelnianą politykę wspierania użytkownika pomieszczenia lub 

b) znacząco niższą funkcjonalność pomieszczenia w odniesieniu do funkcjonalności innych 

pomieszczeń objętych ePomAGH lub 

c) ograniczenia w używaniu pomieszczenia wynikające z prowadzonych prac budowlanych 

w pomieszczeniu lub budynku. 

7. Powierzchnia przeliczeniowa pomieszczenia (Pp) obliczana jest jako iloczyn jego 

powierzchni nominalnej (użytkowej) (Pn), współczynnika grupy taryfowej (wtar) do 

której pomieszczenie należy oraz ewentualnego zwolnienia (z%) wyrażonego 

procentowo, tj. wg wzoru: 

Pp = Pn 
. wtar 

. (100% - z%)  

gdzie: 

Pn – powierzchnia nominalna (użytkowa) pomieszczenia, 

Pp – powierzchnia przeliczeniowa pomieszczenia, 

wtar – współczynnik grupy taryfowej do której pomieszczenie zostało zaliczone, 

z% – zwolnienie z czynszu zastosowane w stosunku do pomieszczenia. 

8. Stawka eksploatacyjna, obliczana jest jako suma składników odpowiadających 

poszczególnym (wybranym) wydatkom operacyjnym, ponoszonym przez Uczelnie na 

utrzymanie zasobu nieruchomości objętego ePomAGH, na podstawie między innymi: 

a) prognozy kosztów dostarczania mediów, 

b) prognozy kosztów odprowadzania ścieków i utylizacji odpadów w tym odpadów 

specjalistycznych, 

c) prognozy kosztów ochrony zewnętrznej budynków oraz ochrony terenu, 

d) prognozy kosztów rutynowych przeglądów sprawności instalacji technicznych  

w budynkach i ich konserwacji, 

e) prognozy kosztów remontów awaryjnych, 

f) prognozy kosztów obsługi ePomAGH. 

9. Pomieszczenia mogą być czasowo lub na stałe zwalnianie z poszczególnych składników OU. 

10. Składniki stawki eksploatacyjnej ustalane są na każdy kolejny rok kalendarzowy  

w terminie do 30 stycznia. 

11. OU pozyskiwana od użytkowników stanowi wydzieloną pulę środków, która może być 

wykorzystana wyłącznie na cele wymienione w ust. 8. 

12. Do 20 stycznia każdego kolejnego roku następuje rozliczenie poniesionych kosztów, 

z zebranych od użytkowników, w poprzednim roku kalendarzowym OU. Rozliczeniu 

podlegają wszystkie składniki OU oddzielnie. 
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§ 5 

Współpraca pomiędzy użytkownikami 

1. Użytkownicy, mając na uwadze interes całej Uczelni wynikający z optymalnego 

wykorzystania zasobu pomieszczeń, winni podejmować między sobą współpracę 

polegającą na czasowym lub stałym współużytkowaniu pomieszczeń, a także na 

wzajemnym doraźnym udostępnianiu sobie pomieszczeń, bez zmiany ich funkcji, co 

nie narusza zapisu § 2 ust. 5lit. a). Dopuszcza się odpłatne lub nieodpłatne 

udostępnianie pomieszczeń. 

2. Użytkownicy posiadający przydział na pomieszczenia dydaktyczne (w szczególności na 

sale wykładowe) winny dbać o jak najbardziej efektywne wykorzystanie tych sal do 

zaspokojenia potrzeb w zakresie dydaktyki zarówno własnych jak i całej Uczelni. 

3. Użytkownicy posiadający przydział na pomieszczenia dydaktyczne, w terminie do 30 

września i 15 lutego każdego roku, przekazują do Działu Nauczania rozkłady zajęć dla 

każdego z pomieszczeń dydaktycznych. Dział Nauczania w porozumieniu 

z Uczelnianym Centrum Informatyki na podstawie przekazanych przez użytkowników 

rozkładów prowadzi system rezerwacji wolnych godzin w salach. System prowadzony 

jest w sposób jawny i jest dostępny pod adresem http://home.agh.edu.pl/sale/. 

4. Niedopełnienie przez użytkownika obowiązku, o którym mowa w ust. 3, może 

spowodować weryfikację sposobu jego używania skutkującą w odniesieniu do 

pomieszczenia zmianą funkcji, grupy taryfowej lub cofnięciem przydziału. 

5. Użytkownikowi udostępniającemu swoje pomieszczenia na potrzeby prowadzenia 

zajęć dydaktycznych innego użytkownika przysługuje wynagrodzenie za jedną 

godzinę w kwocie nie wyższej niż: 

 OU . k  

270  

gdzie: 

 OU  – miesięczna opłata użytkowa za pomieszczenie 

 k – współczynnik przyjmujący wartość k=2, gdy pomieszczenie używane jest 

do prowadzenia zajęć nieodpłatnych lub k=5 w pozostałych przypadkach, 

6. Użytkownicy rozliczają się z tytułu wynikającego z ust. 1 nie rzadziej niż raz za każdy 

rok kalendarzowy, w terminie do 10 stycznia roku następnego, na podstawie noty 

wewnętrznej, której wzór stanowi załącznik nr 2, do niniejszego zarządzenia. 

§ 6 

Racjonalne gospodarowanie pomieszczeniami 

1. Na początku każdego roku kalendarzowego wykonywane są analizy wykorzystania 

zasobu pomieszczeń objętego ePomAGH. W wyniku analiz określane są m.in. 

współczynniki zagęszczenia dla powierzchni dydaktycznej i powierzchni pracowniczej.  

2. Na podstawie analiz, o których mowa w ust. 1, Rektor wyznacza przedział 

dopuszczalnego odchylenia współczynników zagęszczenia, obliczanych dla 

poszczególnych użytkowników, od wartości średniej danego współczynnika 

obliczonego dla całej uczelni. 

3. Użytkownicy posiadający nadmiar powierzchni ponad ilość powierzchni wyliczonej 

w oparciu o maksymalne określone przez Rektora współczynniki, obciążani są opłatą 

wyrównawczą, stanowiącą krotność należnej od nadmiarowej powierzchni opłaty 

użytkowej obliczanej w oparciu o stawkę eksploatacyjną ustaloną na bieżący rok 

kalendarzowy. 

4. Obciążenie opłatą wyrównawczą następuje kwartalnie z dołu. Użytkownicy obciążani 

są za każdy pełny miesiąc kalendarzowy posiadania nadmiaru powierzchni.  

5. Zasady prowadzenia analiz i wyliczania opłaty wyrównawczej ustala Rektor w formie 

decyzji ogłaszanej wewnątrzuczelnianym komunikatem. 

http://home.agh.edu.pl/sale/
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6. Biorąc pod uwagę ochronę budżetu użytkownika, Rektor może anulować 

użytkownikowi przydział części pomieszczeń. Anulowanie przydziału może nastąpić 

z inicjatywy użytkownika lub Rektora. 

7. Przychody z opłat wyrównawczych zasilą rezerwę Rektora, z przeznaczeniem 

w pierwszej kolejności, na pozyskanie (remont, adaptacja) pomieszczeń dla 

użytkowników o najniższych wartościach współczynników zagęszczenia. 

§ 7 

Oddanie pomieszczeń do używania podmiotom zewnętrznym 

1. Pomieszczenia mogą być oddawane do używania osobom trzecim, w stosunku do 

jednostki, na którą opiewa przydział pomieszczenia. Oddanie może mieć charakter: 

a) doraźny obejmujący wykorzystanie jednorazowe nie przekraczające okresu  

1 tygodnia lub cykliczne, nie przekraczające 2 dni w tygodniu w okresie nie 

dłuższym niż 3 miesiące, 

b) długofalowe, na okresy przekraczające limity określone w lit. a, obejmujące  

w szczególności oddanie w najem lub dzierżawę. 

2. Zgodę na oddanie doraźne pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a podejmuje 

kierownik jednostki, która otrzymała przydział na to pomieszczenie z zastrzeżeniem 

uzyskania uprzedniej akceptacji: 

a) Prorektora ds. Kształcenia, w przypadkach kiedy oddanie dotyczy pomieszczenia 

dydaktycznego, 

b) Prorektora ds. Nauki, w przypadkach kiedy oddanie dotyczy pomieszczenia 

naukowo-badawczego, w szczególności wyposażonego w specjalistyczną 

aparaturę, 

c) Kanclerza, w przypadkach kiedy oddanie dotyczy pomieszczeń ogólnodostępnych 

(korytarzy holi, klatek schodowych itp.) oraz ścian i elewacji budynków,  

w szczególności na działalność promocyjną i informacyjną.  

3. Spod rygorów określonych w ust. 2 lit. a wyłącza się przypadki udostępniania 

pomieszczeń dydaktycznych na działalność statutową Uczelnianych Organizacji 

Studenckich i Uczelnianych Organizacji Pracowniczych zarejestrowanych przy AGH. 

4. Zgodę na oddanie długofalowe pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b 

podejmuje Kanclerz. 

5. Oddanie pomieszczenia do używania osobom trzecim odbywa się zawsze na 

podstawie umowy i podlega ewidencjonowaniu, co najmniej w zakresie następujących 

informacji: 

a) jednoznaczne oznaczenie pomieszczenia (identyfikacja wg ePomAGH), 

b) jednoznaczne oznaczenie podmiotu (osoba prawna: pełna nazwa, adres, NIP, 

numer dokumentu potwierdzającego zdolność do występowania w obrocie 

prawnym, imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot wraz z danymi 

kontaktowymi – tel./e-mail; osoba fizyczna: imię i nazwisko, adres zamieszkania  

i adres do korespondencji, nr PESEL, tel./e-mail), 

c) data i czas oddania pomieszczenia, 

d) cel na jaki pomieszczenie zostało oddane (w przypadku pomieszczeń dydaktycznych – 

tematyka zajęć), 

e) wysokość czynszu. 

6. Udostępnienia pomieszczeń o charakterze doraźnym, z wyjątkiem udostępniania 

pomieszczeń ogólnodostępnych prowadzą tj. zawierają umowy, fakturują 

i ewidencjonują we własnym zakresie użytkownicy. W terminie do 31 stycznia 

składają do DGN sprawozdanie z tej działalności za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór 

sprawozdania z działalności, określa załącznik nr 3, do niniejszego zarządzenia. 

7. Odpłatne udostępnienia o charakterze doraźnym, może być fakturowane przez DGN, 

na podstawie informacji przekazanych pocztą elektroniczną 

(nieruchomosci@agh.edu.pl) przez użytkownika udostępniającego pomieszczenie. 

8. Oddanie pomieszczenia do używania osobie trzeciej, skutkuje zawieszeniem 

użytkownikowi przydziału na to pomieszczenie i przypisaniem go do grupy taryfowej 

o największym współczynniku oraz z anulowaniem wszystkich zwolnień. 

mailto:nieruchomosci@agh.edu.pl


Strona 6 z 7 

9. Udział dotychczasowego użytkownika w przychodach z oddania pomieszczenia do 

używania osobom trzecim ustala Rektor.  

10. Dopuszcza się odpłatne oddanie pomieszczenia do używania osobie trzeciej bez 

zawieszania przydziału na to pomieszczenie w przypadkach:  

a) oddanie dotyczy części pomieszczenia pracowniczego lub biurowego używanego 

przez pracownika AGH w całości lub części do prowadzenia przez niego osobiście 

działalności gospodarczej. Zgodę na takie oddanie podejmuje kierownik jednostki 

użytkownika, określonego w §2 ust. 2, 

b) oddanie dotyczy części pomieszczenia pracowniczego lub biurowego na działalność 

organizacji, zarejestrowanej przy AGH. 

§ 8 

Kompetencje 

Z niniejszego zarządzenia wynika następujący podział kompetencji: 

1. Kompetencje Rektora AGH: 
1) Przydziela pomieszczenia, odwołuje przydziały. 

2) Wyraża zgodę na przekazanie pomieszczeń pomiędzy użytkownikami. 

3) Wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia (funkcji) pomieszczeń dydaktycznych 

i naukowo-badawczych.  

4) Wyraża zgodę, z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 2-4, na oddanie pomieszczeń do 
używania osobie trzeciej. 

5) Zgłasza zastrzeżenia do planowanych zmian przeznaczenia pomieszczeń innych, 
niż wymienione w ust.1 pkt 3). 

6) Zatwierdza słownik funkcji pomieszczeń. 

7) Zatwierdza słownik grup taryfowych. 

8) Zatwierdza wysokość poszczególnych składników wewnątrzuczelnianego czynszu 
(stawki eksploatacyjnej). 

9) Udziela zwolnień (z%) z wewnątrzuczelnianego czynszu na poziomie Jednostek 
AGH. 

10) Ustala zasady prowadzenia analiz wykorzystania zasobu pomieszczeń i wyliczania 

opłaty wyrównawczej. 

11) Decyduje o wykorzystaniu zgromadzonych opłat wyrównawczych. 

Ustala udział dotychczasowych użytkowników w przychodach z oddania pomieszczeń do 

używania osobom trzecim. 

2. Kompetencje Kanclerza AGH i podległych mu służb: 
1) Sprawuje nadzór nad sposobem używania pomieszczeń Rezerwy Rektora. 

2) Ustala powierzchnie i funkcje pomieszczeń.  

3) Przypisuje pomieszczenia do grup taryfowych. 

4) Udziela zwolnień z poszczególnych składników stawki eksploatacyjnej lub 
z wewnątrz-uczelnianego czynszu (z%) na poziomie pomieszczeń. 

5) Zarządza danymi objętymi ePomAGH. 

6) Nadaje uprawnienia i prowadzi ewidencję autoryzowanych użytkowników 

ePomAGH. 

7) Prognozuje wysokość poszczególnych składników stawki eksploatacyjnej. 

8) Nalicza użytkownikom OU i przekazuje w formie polecenia księgowania do 

Kwestora AGH. 

9) Dokonuje rocznego rozliczenia OU. 

10) Przeprowadza kontrole zgodności stanu wykorzystania pomieszczeń ujawnionego 
w ePomAGH ze stanem faktycznym. 
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§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Nie stosowanie się Jednostek AGH do zasad wewnątrzuczelnianej gospodarki 

pomieszczeniami skutkować może cofnięciem przydziału na pomieszczenia.  

W szczególności powyższe dotyczy: 

a) samowolnego oddania pomieszczenia do używania osobie nie będącej Jednostką 

AGH, 

b) samowolnej zmiany przeznaczenia pomieszczenia dydaktycznego, 

c) rażącego zaniedbywania obowiązku aktualizacji danych o pomieszczeniu. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, ze skutkiem obowiązywania od  

1 stycznia 2013 roku. 

3. Integralną część zarządzenia stanowią załączniki: 

a) Załącznik nr 1: wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 9, 

b) Załącznik nr 2: wzór noty wewnętrznej, o której mowa w § 5 ust. 6, 

c) Załącznik nr 3: wzór formularza sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 6. 

4. Traci moc Zarządzenie Nr 45/2007 Rektora AGH z dnia 31 grudnia 2007 r., zmienione 

Zarządzeniem Nr 28/2008 Rektora AGH z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

 

R E K T O R  

 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


