
Zarządzenie nr 301/2019/2020 

Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 października 2019 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez jednostki organizacyjne UAM  

z powierzchni w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

  

 

§1 

1. Wprowadza się cennik rozliczania kosztów za korzystanie z powierzchni w budynkach 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej jako „UAM” lub „Uczelnia”) przez 

jednostkę organizacyjną UAM, która: 

a) korzysta z powierzchni, której koszty utrzymania posiada w swoim planie finansowym 

inna jednostka organizacyjna; 

b) korzysta z powierzchni w ramach realizacji projektu, którego stroną jest UAM. 

2. Zasady obciążania za korzystanie z powierzchni, zgodne z postanowieniami niniejszego 

Zarządzenia, określa kierownik jednostki organizacyjnej, która finansuje udostępnianą 

powierzchnię, zwany dalej dysponentem powierzchni. 

 

§2 

1.  Udostępnienie powierzchni budynku dydaktycznego Uczelni (w tym auli, sal wykładowych, 

ćwiczeniowych, pomieszczeń dydaktycznych, laboratoriów i sal komputerowych) następuje za 

zgodą dysponenta powierzchni. 

2. Dane o powierzchni pomieszczeń udostępnia kierownik obiektu. 

3. Rozliczenie za korzystanie z powierzchni pomiędzy jednostkami organizacyjnymi UAM odbywa 

się kwartalnie, na podstawie noty wewnętrznej. 

4. Rozliczenie za korzystanie z powierzchni w ramach projektu odbywa się na zasadach określonych 

w §2 ust. 3 lub według wymogów określonych w projekcie, o ile stanowią inaczej. 

 

§3 

1. Stawka za udostępnienie powierzchni to iloczyn kosztu udostępnienia 1m
2 

pomieszczenia i każdej 

rozpoczętej godziny, zwanej dalej metrogodziną. 

2. Ustalam stawki wewnętrzne za korzystanie z pomieszczeń dla wszystkich obiektów 

dydaktycznych UAM według następujących zasad: 

a) stawka wewnętrzna za udostępnianie powierzchni między jednostkami organizacyjnymi 

Uniwersytetu ma charakter preferencyjny; 

b) stawka wewnętrzna na potrzeby projektów realizowanych na UAM uwzględnia całkowity 

koszt utrzymania budynku oraz fundusz remontowy w formie narzutu; 

c) stawka wewnętrzna za udostępnianie powierzchni budynku Collegium Minus uwzględnia 

całkowity koszt budynku i jest wspólna dla jednostek UAM oraz dla projektu. 

 

§4 

Wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni UAM zawiera Załącznik do 

Zarządzenia. 

 

 



§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

KANCLERZ 

  dr Marcin Wysocki 

 


