
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 4/2021 z dnia 15.03.2021 r. Dyrektora PKZ

Pomieszczenie Charakter wynajmu lub opis pomieszczeń

Brutto Netto

Wydarzenie typu spektakl, koncert. 8 610,00 zł              7 000,00 zł                      

To samo wydarzenie typu spektakl, koncert realizowane kolejno w tym samym dniu. 4 305,00 zł              3 500,00 zł                      

Wydarzenie typu: konferencja, spotkanie, zebranie 2 460,00 zł              2 000,00 zł                      

Wydarzenia realizowane przez podmioty określone w pkt. 3 w informacjach dotyczących cennika. 2 460,00 zł              2 000,00 zł                      

Obsługa sali teatralnej: wydarzenia typu spektakl, koncert (akustyk, oświetleniowiec, elektryk, 

bileterzy, obsługa szatni).
2 460,00 zł              2 000,00 zł                      

Obsługa sali teatralnej: to samo wydarzenie typu spektakl, koncert realizowane kolejno w tym 

samym dniu  (akustyk, oświetleniowiec, elektryk, bileterzy, obsługa szatni).
1 230,00 zł              1 000,00 zł                      

Obsługa sali teatralnej: wydarzenie typu konferencja, spotkanie, zebranie (akustyk, 

oświetleniowiec, elektryk, bileterzy, obsługa szatni).
1 230,00 zł              1 000,00 zł                      

Obsługa sali teatralnej: wydarzenie realizowane przez podmioty określone w pkt. 3 w 

informacjach dotyczących cennika (akustyk, oświetleniowiec, elektryk, bileterzy, obsługa szatni).
1 230,00 zł              1 000,00 zł                      

*Godzinowa stawka za obsługę sali teatralnej (akustyk, oświetleniowiec, elektryk, bileterzy, 

obsługa szatni).
615,00 zł                  500,00 zł                         

Pakiet: Agora Duża, Średnia i Mała. 3 690,00 zł              3 000,00 zł                      

Agora Duża. 2 460,00 zł              2 000,00 zł                      

Agora Średnia i Mała. 2 460,00 zł              2 000,00 zł                      

Agora Mała. 984,00 zł                  800,00 zł                         

Sala Kameralna im. Michała Spisaka (II piętro) 

wraz z zapleczem (garderoby, sanitariaty) (5)                                                                                       

(ilość miejsc siedzących: do 90).
Wydarzenie typu spektakl, koncert, konferencja, spotkanie, zebranie itp.. 3 075,00 zł              2 500,00 zł                      

Sala nr I (ilość miejsc siedzących: do 130). 2 460,00 zł              2 000,00 zł                      

Sala nr II (ilość miejsc siedzących: do 30). 1 230,00 zł              1 000,00 zł                      

Sala kinowa (parter) (5)                                                                       

(ilość miejsc siedzących: 88).

Możliwość wynajmu tylko do godz. 16:00. Sala z przeznaczeniem na seanse filmowe, konferencje 

i spotkania. 
1 845,00 zł              1 500,00 zł                      

Piwnica teatralna (przyziemie) wraz z zapleczem 

(garderoby, sanitariaty) (5)                                                                                                      

(ilość miejsc siedzących: 90).

Wydarzenie typu spektakl, koncert, konferencja, spotkanie, zebranie itp. 1 845,00 zł              1 500,00 zł                      

Sala tanczena (I piętro) Sala z przeznaczeniem do wynajmu na zajęcia ruchowe, taneczne, za wyjątkiem PAKIETU 

SPECJALNEGO.
1 230,00 zł              1 000,00 zł                      

Sala baletowa (przyziemie) wraz z szatnią i 

zapleczem sanitarnym.
Sala z przeznaczeniem do wynajmu na zajęcia ruchowe, taneczne. 3 075,00 zł              2 500,00 zł                      

Kuchnia Wynajem możliwy jest tylko z wybraną salą. Opłata nie jest naliczana w przypadku pakietu 

specjalnego oraz pakietów dotyczących wynajmu holi.
1 230,00 zł              1 000,00 zł                      

PAKIET 1 (Hole + kuchnia). 12 300,00 zł            10 000,00 zł                   

PAKIET 2 (Hole + kuchnia + Agora cała). 14 760,00 zł            12 000,00 zł                   

PAKIET 3 (Hole + kuchnia + Agora cała + Sala konferencyjna I). 15 990,00 zł            13 000,00 zł                   

PAKIET SPECJALNY Pakiet zawiera salę: teatralną, Agorę, konferencyjną I i II, taneczną, kameralną, hole, kuchnię oraz 

obsługę.
30 750,00 zł            25 000,00 zł                   

Godzina pracy obsługi jednego pracownika
Stosuje się w przypadku potrzeby zapewnienia obsługi technicznej, bileterskiej, sprzątania, 

dozoru lub szatni za wyjątkiem wynajmu sali teatralnej oraz PAKIETU SPECJALNEGO
36,90 zł                    30,00 zł                           

Amatorska sesja fotograficzna wykonana na własne potrzeby lub na potrzeby portfolio - opłata 

jednorazowa - czas sesji do 4 godzin. Każda kolejna godzina - 50 zł netto.
123,00 zł                  100,00 zł                         

Profesjonalna sesja fotograficzna, której celem jest promocja/reklama produktu lub osoby w 

szeroko pojętych mediach - 1 godzina.
369,00 zł                  300,00 zł                         

Wycena wynajmu pod plany filmowe oraz małe formy wideo odbywa się indywidualnie na 

podstawie wytycznych obowiązująych w PKZ. 

Informacje dotyczące cennika:

6) Najemcy są zobowiązani stosować się do Regulaminu korzystania z obiektu Pałacu Kultury Zagłębia,  który dostepny jest na stronie www.palac.art.pl oraz przy wejściu do budynku.

2) Okres jednorazowego najmu liczony jest jako nie dłuższy niż 24 godziny i jest określony w umowie najmu.

3) Dla jednostek oświatowych UM Dąbrowa  Górnicza (szkoły, przedszkola), jednostek budżetowych UM DG, instytucji kultury w Dąbrowie Górniczej oraz podmiotów określonych w art. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego działających na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, odpłatność z tytułu najmu może wynosić 50% ceny netto ujętej w cenniku (do ceny netto doliczany jest VAT 

23%),  za wyjątkiem: a) opłat pobieranych z tytuły obsługi, b) udostępnienia przestrzeni PKZ dla potrzeb sesji zdjęciowych, c) opłaty za najem Sali Teatralnej, gdzie dla wyżej wymienonych 

podmiotów wprowadza się stałą stawkę 2 460,00 zł brutto. 

4) Dla uczestników programu Karta Młodego Przedsiębiorcy w Dąbrowie Górniczej odpłatność może wynosić 70% ceny netto ujętej w cenniku, za wyjątkiem opłat pobieranych z tytułu obsługi.

5) W sytuacjach wyjątkowych, będących następstwem siły wyższej takich jak pandemia stosuje się cennik proporcjonalny do liczby udostępnionych miejsc, która wynika z aktualnie obowiązujących 

przepisów sanitarnych.

1) Wszystkie sale wynajmowane są wraz z dostępnym na niej sprzętem typu nagłośnienie, oświetlenie, projektor itp., wyposażeniem typu krzesła, stoły itp., oraz potrzebną do tego obsługą, za którą 

jest naliczana opłata zgodnie z cennikiem. 

Udostępnienie przestrzeni PKZ dla potrzeb sesji 

zdjęciowej, realizacji planów filmowych oraz 

małych form wideo (np. teledyski).

załącznik wytyczne

Cena jednostkowa wynajmu

Cennik jednorazowego wynajmu sal i powierzchni użytkowych w Pałacu Kultury Zagłębia (budynek przy Placu Wolności 1)

Hole (I i II piętro)                                                                                                       
Hol na parterze wynajmowany jest tylko w przypadku Pakietu 

SPECJALNEGO.

Sala Agora (I piętro) (5)                                                                                         

(ilość miejsc siedzących: Agora Duża do 110, Agora 

Średnia do 60 i Agora Mała do 20).

Sale Konferencyjne (I piętro) (5)

Sala teatralna wraz z zapleczem (garderoby, 

sanitariaty) (5) 
(ilość miejsc siedzących: do 573 + 4 

wózki inwalidzkie).

Obsługa sali teatralnej                                                                   

Stawka za obsługę liczona jest do 8 godzin pracy, w 

przypadku przekroczenia tych godzin, naliczana zostaje 

godzinowa stawka za obsługę sali teatralnej
*
.


