
Tekst jednolity cennika usług komercyjnych świadczonych 
przez „Stadion Miejski” Sp. z o. o. w Białymstoku na podstawie  
uchwały nr 39/2017 Zarządu Spółki „Stadion Miejski” Sp. z o. o.  
w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą  
nr 31/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., zmienionej uchwałą  
nr 37/2019 z dnia 23 maja 2019 r.   

 

CENNIK KOMERCYJNY 

 

Wszystkie wydarzenia organizowane na Stadionie Miejskim w Białymstoku w zakresie gastronomii 

obsługiwane są wyłącznie przez operatora cateringowego Sports Hospitality Sp. z o.o. 

Stadion Miejski w Białymstoku zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych 

dotyczących usług świadczonych przez Spółkę zapisanych w niniejszym cenniku. 

 

I. NAJEM STADIONU 
 
  

Poz. Zakres najmu Okres Cena netto 

1. Koncert/impreza ̅ 

Cena będzie ustalana 
indywidualnie  
w zależności  

od zakresu najmu 

2. 
Mecz  

z oświetleniem 
cały dzień, w tym 2,5 h 

przebywania na murawie 
65 000 zł * 

* mecz przy wykorzystaniu pełnej infrastruktury Stadionu - 22 372 miejsc siedzących,  

z kompleksową obsługą serwisów technicznych, z pełnym oświetleniem, z pomieszczeniami 
dla zawodników, trenerów, sędziów, służb medycznych, mediów, parkingiem A, B, H,  
z poziomami VIP i SUPERVIP, z recepcją zawodników oraz mediów, z serwisem  sprzątającym 
przed i po wydarzeniu oraz możliwością ekspozycji reklam (z wyłączeniem: boiska 
treningowego ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą, parkingu D, C, poziomu 3 oraz 
pomieszczeń biurowych). 

 

 

 



 

 

II. PŁYTA GŁÓWNA STADIONU 
 
 

Poz. Zakres udostępnienia Okres* Cena netto 

1. Mecz z oświetleniem** 2,5 h 7 000 zł*** 

2. Mecz bez oświetlenia** 2,5 h 6 000 zł*** 

3. Trening z oświetleniem** 1,5 h 4 000 zł 

4. Trening bez oświetlenia** 1,5 h 3 000 zł 

5. Trening z oświetleniem** 1 h 3 000 zł 

6. Trening bez oświetlenia** 1 h 2 000 zł 

7.  Sala do rozgrzewki 1 h 100 zł 

8. Udostępnienie szatni 1 h 80 zł 

9. 
Udostępnienie dodatkowej 

szatni**** 
 80 zł 

 
Każda kolejna rozpoczęta godzina treningu, udostępnienia szatni liczona będzie według 
właściwej stawki godzinowej. 
* podany okres dotyczy czasu przebywania na boisku; 
** cena obejmuje:  
- podczas treningu 1 szatnię dla zawodników. 
- podczas meczu 2 szatnie dla zawodników, pokój trenerów, pokój sędziów, pokój medyczny 
plus trybuny w sektorach 29-32 na ok. 904 miejsc siedzących lub w sektorach 1-4 na ok. 1088 
miejsc, jeżeli dodatkowo w przedmiocie najmu jest poziom I; 
*** W przypadku konieczności przygotowania przedmiotu najmu do potrzeb Najemcy możliwe 
jest udostępnienie przedmiotu najmu w tym celu za uiszczeniem dodatkowej opłaty 
w wysokości 75,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę montażu/demontażu. Dodatkowa 
opłata nie obejmuje kosztów sprzątania.  
**** możliwość udostępnienia dodatkowej szatni w przypadku, gdy nie koliduje to z innym 
udostępnieniem związanym z płytą główną stadionu oraz pozostaje w zgodzie z okresem 
udostępnienia ujętym w tabeli.  

Udostępnienie uzależnione jest od dostępności płyty głównej stadionu oraz od harmonogramu 
użytkowania naturalnej murawy.  
W przypadku zapotrzebowania innego niż powyżej, ceny będą ustalane indywidualnie. 

 

 



III. BOISKO BOCZNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

 

1.  UDOSTĘPNIENIE BOISKA ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ 

 

Poz. Zakres udostępnienia Okres* Cena netto 

1. Mecz z oświetleniem** 2,5 h 805zł 

2. Mecz bez oświetlenia** 2,5 h 690zł 

3. Trening z oświetleniem** 1,5 h 550zł 

4. Trening bez oświetlenia** 1,5 h 460zł 

5. Trening z oświetleniem** 1 h 415zł 

6. Trening bez oświetlenia** 1 h 345zł 

7. 
Turniej z oświetleniem  
(minimum 5 godzin)** 

1 h 405zł*** 

8. 
Turniej bez oświetlenia  
(minimum 5 godzin)** 

1 h 345zł*** 

9 Udostępnienie szatni 1 h 60zł 

10. Udostępnienie dodatkowej szatni  60zł**** 

Każda kolejna rozpoczęta godzina treningu, udostępnienia szatni liczona będzie według właściwej 
stawki godzinowej. 
Cena udostępnienia nie zawiera przyłącza elektrycznego. 

* podany okres dotyczy czasu przebywania na boisku;  

** czynsz udostępnienia obejmuje:   

- podczas treningu 1 szatnię dla zawodników;  

- podczas meczu 2 szatnie dla zawodników, pokój trenerów, pokój sędziów, pokój medyczny; 

- podczas turnieju 4 szatnie dla zawodników, pokój trenerów, pokój sędziów, pokój medyczny. 
*** W przypadku konieczności przygotowania przedmiotu udostępnienia do potrzeb Najemcy 
możliwe jest udostępnienie w tym celu za uiszczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 50,00 zł netto 
za każdą rozpoczętą godzinę montażu/demontażu. Dodatkowa opłata nie obejmuje kosztów 
sprzątania.  
**** możliwość udostępnienia dodatkowej szatni w przypadku, gdy nie koliduje to z innym 
udostępnieniem związanym z boiskiem bocznym oraz pozostaje w zgodzie z okresem udostępnienia 
ujętym w tabeli.   
 



 
 

2.  NAJEM INFRASTRUKTURY BOISKA ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ 

 

Poz. Zakres najmu Okres Cena netto 

1. Infrastruktura boiska dzień 1 000 zł 

2. Ekspozycja reklam – Mecz * 4 h 100 zł 

3.  Ekspozycja reklam – Mecz * 2,5 h 60 zł 

4.  
Ekspozycja reklam – Turniej, Piknik, 

Event 
1 wydarzenie 500 zł 

Infrastruktura boiska obejmuje drogi dojazdowe wraz z ciągami komunikacyjnymi. 
Ekspozycja materiałów promocyjnych Najemcy nie może zasłaniać reklam umieszczonych 
wcześniej na terenie Stadionu.  
Cena najmu nie zawiera przyłącza elektrycznego. 

* W cenę wliczone jest 10 reklam. Cena kolejnych reklam 10 zł netto/sztuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. SALE KONFERENCYJNE ORAZ SESJE ZDJĘCIOWE 

NAJEM SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE STADIONU DO OKOLICZNOŚCIOWEJ 
SESJI ZDJĘCIOWEJ 

Poz. Przedmiot najmu Symbol Powierzchnia Pojemność 
Cena netto**** 

godz.* dzień** 

1. Sala Sportowa P.0.BA.48 89 m2 do 24 osób 100 zł 500 zł 

2. Sala Premium P.0.BA.59 99 m2 do 54 osób 100 zł 500 zł 

3. 
Sala z kabinami  
do tłumaczeń 

symultanicznych 
P.0.M.05 164 m2 do 70 osób 150 zł 750 zł 

4. Sala VIP P.1.V.01 217 m2 do 80 osób 175 zł 875 zł 

  5. Sala SVIP1 P.2.M.07 82 m2 do 40 osób 90 zł 450 zł 

6. Sala SVIP2 P.2.M.05 82 m2 do 40 osób 90 zł 450 zł 

7. 
Sala Business 

SKYBOX 
P.3.M.01  36,36 m2            do 15 osób    100 zł 500 zł 

8. 
Sala Business 

SKYBOX 
P.3.M.02      24,59 m2   do 10 osób 90 zł 450 zł 

9. 
Najem stadionu do okolicznościowej sesji zdjęciowej do wykorzystania 
niekomercyjnego, max 5h. 

300 zł*** 
  

  

10. 
Najem stadionu do sesji zdjęciowej do wykorzystania na cele 
promocyjno - reklamowe 

Cena ustalana 
indywidualnie***** 

  
  

Każda kolejna rozpoczęta godzina najmu liczona będzie według właściwej stawki godzinowej. 
W cenie najmu wliczony jest parking, krzesła, stoły, projektor, ekran, mikrofony bezprzewodowe, system 
nagłośnienia, internet (Wi-Fi). 

    
  

* Czas najmu nie może być krótszy niż 3 h. 

** Przez dzień należy rozumieć maks. 10 h. 

*** Cena obejmuje udostępnienie trybun, szatni zawodników oraz murawy, na którą wejście jest możliwe 
jedynie w obuwiu sportowym. 

**** W przypadku konieczności przygotowania przedmiotu najmu do potrzeb Najemcy możliwe jest 
udostępnienie przedmiotu najmu w tym celu za uiszczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 75,00 zł netto 
za każdą rozpoczętą godzinę montażu/demontażu. Dodatkowa opłata nie obejmuje kosztów sprzątania.  
***** Zakres najmu ustalany indywidualnie w zależności od zapotrzebowania Najemcy. 



 

V. NAJEM STREF****** 

 
 

 

Poz. Przedmiot najmu Symbol Powierzchnia Pojemność 

Cena            
netto 
**** 

Cena 
netto 
***** 

Dzień** Godz. *** 

1. 
Strefa MIESZANA – 
pomarańczowa oraz  
recepcja zawodników 

P.0.S.01 
P.0.S.02 

565 m2 
do 120 
osób 

2500 zł 
 

375 zł 

2. Strefa VIP – czerwona  P.1.V.01 1 295 m2 - 4000 zł 525 zł 

3. Strefa SUPERVIP – żółta  P.2.M.01/11 752 m2 -     2000 zł 325 zł 
 
Każda kolejna rozpoczęta godzina najmu liczona będzie według właściwej stawki godzinowej. 
W cenie najmu wliczony jest parking, krzesła maks. 50 sztuk, stoły maks. 25 sztuk, projektor, ekran, 
mikrofony bezprzewodowe, system nagłośnienia, internet (Wi-Fi). 
** Przez dzień należy rozumieć maks. 10 h.  
*** Czas najmu nie może być krótszy niż 3 h. 
**** W przypadku najmu całodniowego i konieczności przygotowania przedmiotu najmu do potrzeb 
Najemcy możliwe jest jego udostępnienie za uiszczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 75,00 zł 
netto za każdą rozpoczętą godzinę montażu/demontażu. Dodatkowa opłata nie obejmuje kosztów 
sprzątania. 
***** W przypadku najmu godzinowego w cenę wliczony jest czas montażu/demontażu – 1 h łącznie. 
W sytuacji przekroczenia tego czasu, zostanie doliczona dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę 
montażu/demontażu w wysokości stawki godzinowej najmowanej strefy. 
****** Istnieje możliwość najmu mniejszej powierzchni dostępnych stref, a cena ustalana jest 
indywidualnie. Dotyczy wyłącznie najmu całodniowego.  

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. LOŻE SKYBOX W SEZONIE LIPIEC / CZERWIEC .  
NAJEM CAŁOROCZNY 

 

Okres  

Cena netto 

kategoria 
GOLD** 

kategoria 
SILVER** 

SKYBOX  
PLATINUM** 

SKYBOX  
PLATINUM 

PLUS** 

12 
miesięcy* 

56 000 zł 53 000 zł 56 000 zł 61 000 zł  

 

 

* Okres najmu od 1 lipca do 30 czerwca.  

** W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na jedną lożę SKYBOX, Najemcy zostaną wyłonieni 

w trybie konkursu ofert.  

*** Podane ceny stanowią cenę minimalną. 

Opcje dodatkowe dla Najemców lóż SKYBOX w sezonie lipiec/czerwiec: 

a) dodatkowy rollup na korytarzu poziomu III: 1700zł/rok; 

b) mały baner na ogrodzeniu Stadionu (5,04m x 1,90m): 3000zł/rok; 

Najemca SKYBOX wybrany w drodze otwartego postępowania ofertowego, będzie miał prawo do 

zakupienia opcji dodatkowych po cenie zaoferowanej w ofercie i wykorzystania ich wyłącznie w 

czasie trwania umowy najmu. 

 

 

 

VII. LOŻE SKYBOX W SEZONIE LIPIEC/ CZERWIEC.  
NAJEM EVENTOWY 

 

Okres  

Cena netto*** 

kategoria 
GOLD 

kategoria 
SILVER 

SKYBOX  
PLATINUM 

SKYBOX  
PLATINUM 

PLUS 

SKYBOX 
nr 21 

SKYBOX 
nr 21a 

SKYBOX 
nr 21 + 21a 

Event* 3 900 zł** 3 600 zł** 3 900 zł** 4 400 zł** 3 600 zł** 3 100 zł** 6 200 zł** 
 

* Dotyczy najmu jednorazowego 1-dniowego.  

** Cena najmu loży SKYBOX podczas wydarzenia. Loże udostępniane są 2h przed i 6h po wydarzeniu. 

W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego Najemcy na lożę SKYBOX, Najemcy zostaną wyłonieni  

w trybie konkursu ofert. 

*** Podane ceny stanowią cenę minimalną. 

 

 



VIII. ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM 
 
 

Poz. Rodzaj wejścia Cena brutto*** 

1. Normalne 7 zł/os. 

2. Ulgowe* 3,5 zł/os. 

3. Grupowe (min. 10 osób)** 3,5 zł/os. 

 
Czas zwiedzania do 60 min.  
 
Bezpłatne zwiedzanie przysługuje dzieciom do lat 7 oraz osobom niepełnosprawnym wraz  
z opiekunem, na podstawie dokumentu określającego niepełnosprawność. 
* Ulgowe - dotyczy dzieci od 7 do 18 lat, na podstawie legitymacji uczniowskiej. 
** Grupowe - dotyczy grup zorganizowanych liczących co najmniej 10 osób. 
*** Minimalna liczba zwiedzających nie może być mniejsza niż 5 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. POWIERZCHNIE REKLAMOWE 
 

Poz. Rodzaj powierzchni reklamowej Okres Cena netto 

1. 
Powierzchnia reklamowa na ogrodzeniu  

i piłkochwytach o wymiarach do 5,04 x 1,90 m 
2 tygodnie 200 zł 

2. 
Powierzchnia reklamowa na ogrodzeniu  

i piłkochwytach o wymiarach do 5,04 x 1,90 m 
1 m-c 350 zł 

3. 
Powierzchnia reklamowa na ogrodzeniu 

 i piłkochwytach  o wymiarach do 5,04 x 1,90 m 
6 m-cy 1 750 zł 

4. 
Powierzchnia reklamowa na ogrodzeniu  

i piłkochwytach o wymiarach do 5,04 x 1,90 m 
12 m-cy 3 000 zł 

5. 
Powierzchnia reklamowa na ogrodzeniu  

i piłkochwytach o wymiarach do 10,04 x 1,90 m 
2 tygodnie 300 zł 

6. 
Powierzchnia reklamowa na ogrodzeniu  

i piłkochwytach o wymiarach do 10,04 x 1,90 m 
1 m-c 550 zł 

7. 
Powierzchnia reklamowa na ogrodzeniu  

i piłkochwytach o wymiarach do 10,04 x 1,90 m 
6 m-cy 2 650 zł 

8. 
Powierzchnia reklamowa na ogrodzeniu  

i piłkochwytach o wymiarach do 10,04 x 1,90 m 
12 m-cy 4 500 zł 

9. 
Powierzchnia reklamowa na ogrodzeniu  

i piłkochwytach o wymiarze do 10m2 1 m-c 45 zł/m2 

10. 
Powierzchnia reklamowa na ogrodzeniu  

i piłkochwytach o wymiarze powyżej 10m2 
1 m-c 32 zł/m2 

11. 
Powierzchnia do ustawienia tablic typu bilbord. 

Wymiary każdej tablicy w układzie V do 6,00 x 3,00m 
1 m-c 600 zł netto/typu V 

12. 
Powierzchnia do ustawienia tablicy typu bilbord. 

Wymiary tablicy do 5,04 x 2,38 m 
1-mc 

250 zł 
netto/jednostronna 

13.  Roll up – 1 sztuka o wymiarach do 1,20 x 2,00 m 1-mc 150 zł 

14. Roll up – 2 sztuki o wymiarach do 1,20 x 2,00 m 1-mc 200 zł 

15. Powierzchnia reklamowa podczas eventu Cena ustalana indywidualnie 

16. Cena za zawieszenie baneru 50 zł/szt. 

17. 
Akcje promocyjne na Poziomie III  

/stoiska, ekspozycje/ 
700 zł/m2/1 dzień 

18. 
Sponsoring fotorelacji (logo na zdjęciach) z wydarzeń 

na Stadionie (strona internetowa, Facebook) 
700 zł/fotorelacja 

 



X. URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE 
 
   

Poz. Przedmiot najmu Wymiary Cena netto* 

1. Bramka celnościowa 4,4 x 5 x 4,3 m 400 zł 

2. Boisko 20 x 10 m 600 zł 

3. Zjeżdżalnia 6 x 9 x 7 m 800 zł 

4. Plac zabaw 6 x 10 x 3 m 600 zł 

5 Plac zabaw dla najmłodszych - Miś 8 x 7 x 3 m 600 zł 
   

*cena dotyczy najmu do 10h na terenie Stadionu (w cenę wliczony jest montaż i demontaż – bez 

obsługi w czasie wydarzenia). 



 

 

XI. PARKING A, B 
 

 

Poz. Powierzchnia parkingowa Cena netto*  

1. do 2000 m2 1 500 zł  

2. do 5000 m2 2 500 zł  

3.  do 10 000 m2 3 500 zł  

4. do 15 000 m2 4 500 zł  

5. do 20 000 m2 5 500 zł  

6. do 24 490 m2 6 300 zł  

 
*najem maks. na 10 h, cena najmu nie zawiera przyłącza elektrycznego. 

 

 

 


