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Zarządzenie Nr 417/2019/2020 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 20 lutego 2020 roku 
w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wypoczynkowych  

w Kołobrzegu i Białej Górze koło Międzyzdrojów 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wysokość opłaty od osoby za dobę w: 

 Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Kołobrzegu,  

 części socjalnej Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze,  

określa corocznie Rektor w porozumieniu z Międzyzwiązkowym Zespołem ds.  

przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. 

§ 2 

Cennik odpłatności za noclegi i wynajem sal konferencyjnych publikowany jest  

w corocznym komunikacie Sekcji Socjalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu:  „Informacja o wypoczynku”. 

§ 3 

1. W przypadku konferencji, seminariów, szkoleń, sympozjów, itp. organizowanych 

przez jednostki organizacyjne UAM w Poznaniu lub podmioty spoza UAM  

w Poznaniu stawki za noclegi stosuje się zgodnie z cennikiem, o którym mowa  

w § 2.  

2. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej UAM lub organizatora konferencji 

i innych przedsięwzięć, których mowa w ust. 1, kanclerz może zwolnić 

uczestników z opłat za noclegi.  
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3. Skutki finansowe zwolnień z opłat za noclegi nie obciążają funduszu socjalnego 

UAM w Poznaniu.  

4. Jednostki organizacyjne UAM w Poznaniu zwolnione są z opłaty za wynajem sal 

konferencyjnych.  

5. Za wynajęcie sali konferencyjnej przez podmioty spoza UAM w Poznaniu 

pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku, o którym mowa w § 2.  

§ 4 

Na terenie każdego ośrodka istnieje możliwość nieodpłatnego parkowania pojazdów 

dla gości korzystających z noclegów. 

§ 5 

Traci moc Zarządzenie Nr 165/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z dnia 31 lipca 2010 roku w sprawie odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wypoczynkowych w Kołobrzegu, w Zakopanym, w Białej Górze koło 

Międzyzdrojów i Jamnej. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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