
  

Zarządzenie nr 205/2020/2021 

Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

z dnia 29 lipca 2021 r.  

w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu,  

Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku  

i Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach 

 

 

Na podstawie § 95 Statutu UAM zarządzam: 

 

§ 1 

Ustala się odpłatność za noclegi (bez śniadań) oraz inne usługi świadczone podczas pobytów 

w Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu. 

Wysokość opłat określa cennik stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Ustala się odpłatność za noclegi (bez śniadań) oraz inne usługi świadczone podczas pobytów 

w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku. 

Wysokość opłat określa cennik stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

Ustala się odpłatność za noclegi (bez śniadań) oraz inne usługi świadczone podczas pobytów 

w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach. 

Wysokość opłat określa cennik stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 4 

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

i finansowanych przez jednostki organizacyjne UAM odpłatność ustalona w cennikach 

zawartych w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 wynosi 70% stawek netto. 

2. W przypadku korzystania z noclegów przez pracowników UAM oraz członków ich 

rodzin odpłatność ustalona w cennikach zawartych w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 wynosi 

70% stawek netto. 

 

§ 5 



  

Przy sprzedaży na zewnątrz do cen netto określonych w Załącznikach nr 1, 2 i 3 dolicza się 

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 6 

1. Wprowadza się wzór zamówienia usługi do stosowania przez jednostki organizacyjne 

UAM stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Przy zleceniach zewnętrznych obowiązuje zachowanie formy umowy pisemnej. 

 

§ 7 

1. Traci moc Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Nr 40/2013/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. 

2. Traci moc Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Nr 42/2013/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 
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 Marcin Wysocki 


