
ZARZĄDZENIE  NR 2/2020
DYREKTORA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ZDUŃSKIEJ WOLI

z dnia 15 stycznia 2020r.

w sprawie zmiany stawek za wynajem pomieszczeń, wyposażenia oraz sceny wraz z
infrastrukturą techniczną (nagłośnienie, oświetlenie).

Na podstawie § 4 ust. 4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej 

Woli zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam nowe stawki na usługi świadczone przez Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli:

I. Wynajem pomieszczeń w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz

1. SALA KINOWA :

1) sala kinowa: ( imprezy komercyjne dla dorosłych organizowane przez agencje art. itp.
(programy kabaretowe, koncerty, spektakle, itp. w tym garderoby)

a) 1 program    -   2.700 zł + 23% VAT
b) każdy kolejny -   1.600 zł + 23% VAT

2) sala kinowa: ( imprezy kulturalne niekomercyjne (konferencje, festiwale, przeglądy, imprezy 
okolicznościowe, itp. w tym garderoby)

a) każdy program (do 5 godzin) -   1.200 zł + 23% VAT
b) każda kolejna godzina -      200 zł + 23% VAT

3) sala kinowa: (szkolenia, narady, prezentacje, spotkania okolicznościowe, itp. w tym garderoby)

a) każdy program (do 5 godzin) - 1.000 zł + 23% VAT
b) każda kolejna godzina -    200 zł + 23% VAT

4) sala kinowa: (spektakle teatralne, widowiska dla dzieci i młodzieży organizowane przez agencje 
artystyczne itp.)

a) pierwszy program -   900 zł + 23% VAT
b) każdy następny w tym dniu -   700 zł + 23% VAT

5) sala kinowa: (imprezy prezentujące dorobek artystyczny i działalność przedszkoli, szkół, 
ośrodków kultury, stowarzyszeń, itp. organizowane przez te placówki)

a) 1 godzina - 260 zł + 23% VAT
b) każda kolejna godzina -   50 zł + 23% VAT



6) obsługa sali kinowej

a) obsługa - nagłośnienie, oświetlenie 
cena uzależniona od riderów i scenariuszy - od 200 zł do 500 zł + 23% VAT 

   za każdą osobę do obsługi

b) obsługa sali (bilety) - 100 zł + 23% VAT 
     za każdą osobę do obsługi

c) obsługa szatni - 100 zł + 23% VAT
   za każdą osobę do obsługi

d) obsługa techniczna (pomoc fizyczna) - 150 zł + 23% VAT
   za każdą osobę do obsługi

2. SALA KAMERALNA

1) sala kameralna: imprezy komercyjne dla dorosłych organizowane przez agencje art. itp.
(programy kabaretowe, koncerty, spektakle, konferencje itp. w tym garderoby):

a) każdy program - 900 zł + 23% VAT
b) każdy następny w tym dniu - 300 zł +23% VAT

2) sala kameralna: imprezy kulturalne niekomercyjne (konferencje, festiwale, przeglądy, imprezy 
okolicznościowe, itp.)

a) każdy program - 800 zł + 23% VAT
b) każdy kolejny w tym dniu - 250 zł + 23% VAT

3) sala kameralna: szkolenia, narady, prezentacje, spotkania okolicznościowe, itp.

a) 1 godzina - 300 zł + 23% VAT
b) każda kolejna - 100 zł + 23% VAT

4) sala kameralna: spektakle teatralne, widowiska dla dzieci i młodzieży organizowane przez agencje
art. itp.

a) pierwszy program - 400 zł + 23% VAT
b) każdy następny w tym dniu - 250 zł + 23% VAT

 

5)  sala  kameralna:  imprezy  prezentujące  dorobek  artystyczny  i  działalność  przedszkoli,  szkół,
ośrodków kultury, stowarzyszeń, itp. organizowane przez te placówki

a) 1 godzina  - 100 zł + 23% VAT
b) każda kolejna godzina - 10 zł + 23% VAT

6) obsługa sali kameralnej



a) obsługa - nagłośnienie, oświetlenie 
cena uzależniona od riderów i scenariuszy - od 200 zł do 500 zł + 23% VAT 

   za każdą osobę do obsługi
b) obsługa sali (bilety) - 100 zł + 23% VAT 
c) obsługa szatni - 100 zł + 23% VAT
d) obsługa techniczna (pomoc fizyczna) - 150 zł + 23% VAT

3. SALA KONFERENCYJNA, WYKŁADOWA, WIELOFUNKCYJNA

1) sala konferencyjna: (konferencje , prezentacje, imprezy okolicznościowe)

a) 1 godzina (do 4 godzin) - 200 zł + 23% VAT
b) powyżej 4 godzin - 100 zł + 23% VAT / 

za kolejną godzinę

2) sala wykładowa:

a) 1 godzina (do 4 godzin)    - 100 zł + 23% VAT
b) każda kolejna godzina -   40 zł + 23% VAT

3) sala wielofunkcyjna:

a) 1 godzina    -   100 zł + 23% VAT

4) obsługa sali konferencyjnej

a) obsługa - nagłośnienie, oświetlenie 
cena uzależniona od riderów i scenariuszy - od 200 zł do 500 zł + 23% VAT 

   za każdą osobę do obsługi

4. KAWIARNIA LITERACKA 

a) 1 godzina (do 4 godzin)    -   100 zł + 23% VAT
b) cały dzień na wyłączność -1.000 zł + 23% VAT

5. GARDEROBA

a) 1 godzina -  50 zł + 23% VAT

6. ANEKS KUCHENNY - od 200 zł do 500+ 23 % VAT

II. Wynajem pomieszczeń filia MDK w Karsznicach



1. SALA WIDOWISKOWA (do 200 osób z 1 garderobą)

1) sala widowiskowa  – ( imprezy komercyjne organizowane przez agencje artystyczne,itp. 
(programy kabaretowe, koncerty, spektakle, itp.)

a) 1 program       - 700 zł + 23% VAT
b) każdy kolejny praogram, w tym samym dniu - 450 zł + 23% VAT

      

2) sala widowiskowa  – ( imprezy niekomercyjne organizowane przez agencje artystyczne, itp. 
(programy kabaretowe, koncerty, spektakle, itp.)

a) 1 program       - 300 zł + 23% VAT
b) każdy kolejny praogram, w tym samym dniu - 150 zł + 23% VAT

3) sala widowiskowa – ( imprezy niekomercyjne : szkolenia, narady, prezentacje, spotkania 
okolicznościowe, itp. w tym garderoby)

a) 1  godzina (do 4 godzin)       - 150 zł + 23% VAT
b) każda kolejna godzina - 100 zł + 23% VAT

4) sala widowiskowa (imprezy okolicznościowe)

a) 1 godzina (do 4 godzin) - 140 zł + 23% VAT
b) każda kolejna godzina      - 100 zł + 23% VAT

5) sala widowiskowa (imprezy okolicznościowe z zapleczem i wyposażeniem kuchenym)

a) 1 godzina (do 4 godzin) -    170 zł + 23% VAT
b) każda kolejna godzina      -    100 zł + 23% VAT
c) doba - 1.000 zł +23% VAT
d) każda kolejna doba -    500 zł + 23% VAT

6) obsługa sali widowiskowej

a) obsługa - nagłośnienie, oświetlenie uzależnione 
od riderów i scenariuszy za każdą osobę - od 200 zł do 500 zł + 23% VAT 

   za każdą osobę do obsługi

b) obsługa sali (bilety) - 100 zł + 23% VAT 
     za każdą osobę do obsługi

c) obsługa szatni - 100 zł + 23% VAT
  za każdą osobę do obsługi

2. SALA KAMERALNA



1) sala kameralna – (na cele artystyczne - imprezy komercyjne)

1 godzina (do 4 godzin)       -   70 zł + 23% VAT

2) sala kameralna – (na cele artystyczne - imprezy niekomercyjne)

1 godzina (do 4 godzin)       -   50 zł + 23% VAT

3) sala kameralna – ( imprezy niekomercyjne : szkolenia, narady, prezentacje, spotkania 
okolicznościowe)

a) 1  godzina (do 4 godzin)       -  70 zł + 23% VAT
b) każda kolejna godzina -  40 zł + 23% VAT

4) sala kameralna z zapleczem i wyposażeniem kuchennym na imprezy okolicznościowe

a) 1 godzina -   70 zł + 23% VAT
b) doba  - 450 zł + 23% VAT

5) studio prób muzycznych:

a) 1 godzina          -     40 zł  + 23% VAT
b) doba -   200 zł + 23% VAT

3. SALA WYKŁADOWA

a) 1 godzina           -    20 zł  + 23% VAT

4. SALA WYKŁADOWA z zapleczem

a) 1 godzina           -    30 zł  + 23% VAT

III. Wynajem wyposażenia



1. Wynajem wyposażenia:

a) namiot o wym. 5m x 10m  (biały) -   250 zł + 23% VAT za dzień
b) namiot o wym. 3m x 4,5m (czerwony duży) -   170 zł + 23% VAT za dzień
c) namiot o wym.  3m x 3m (czerwony mały) -   150zł + 23% VAT za dzień
d) namiot o wym.  3m x 6m (szare) -   180zł + 23% VAT za dzień
e) duży grill gazowy (bez butli) -   100 zł + 23% VAT za dzień
f) krzesło -   2 zł/szt + 23% VAT za dzień
g) naczynia - od 50 zł do 200 zł + 23% VAT 

za dzień

2. Wynajem:

1) scena z zadaszeniem o wym. 7 m x 8 m - 1.400 zł + 23% VAT za dobę
2) montaż i demontaż sceny plenerowej - 1.400 zł + 23% VAT za dobę
3) koordynator -    400 zł + 23% VAT za dobę
4) transport 1 km -         2 zł netto / km
5) podest o wym. 1m x 2m + nogi -      50 zł + 23% VAT / szt.
6) rusztowanie (tzw. uszy) pod kolumny -    100 zł + 23% VAT / kpl.
( w skład kompletu wchodzi: podest – 6 szt. + ramy rusztowania - 8 szt.)

IV. Wynajem aparatury nagłaśniającej i oświetleniowej

1. Istnieje możliwość wynajęcia aparatury nagłaśniającej i oświetleniowej. Cena zostanie ustalona 
indywidualnie po uzgodnieniu specyfikacji.                                                                 

§ 2. Stawki godzinowe określone w zarządzeniu rozliczane są z dokładnością do rozpoczętej godziny.

§ 3. Istnieje możliwość nieodpłatnego wynajmu pomieszczeń, wyposażenia, sceny plenerowej wraz z 
infrastrukturą techniczną (nagłośnienie , oświetlenie), w przypadku kiedy Miejski Dom Kultury 
zostanie  włączony we współorganizację przedsięwzięcia, organizowanego przez podmiot 
wynajmujący ( dotyczy imprez wyłącznie artystyczno-kulturalnych).

 

§ 4. Dyrektor ma prawo do negocjacji wysokości stawek wynajmu określonych w §1.

§ 5.  W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej współpracy,  pomocy i sponsoringu, wynajmu
pracownikom, itp.) dyrektor może indywidualnie ustalić stawke wynajmu.

§ 6. Wpłata należności winna być dokonana w kasie lub na konto Miejskiego Domu Kultury najpóźniej 
w dniu wynajęcia.



§ 7. Traci moc zarządzenie Zarządzenie  Nr 4/2016 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej 

Woli z dnia 23.02.2016r. w sprawie wprowadzenia stawek za wynajem pomieszczeń, wyposażenia oraz

sceny  wraz z infrastrukturą techniczną (nagłośnienie,oświetlenie).

§ 8. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w 

Zduńskiej Woli.

§ 9.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2020r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy 
ogłoszeń w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jego treści na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury Zduńska Wola.


