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Zarządzenie Nr 143/2020/2021 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 28 września 2021 roku 
w sprawie uchylenia Regulaminu korzystania z pomieszczeń przeznaczonych  
do tymczasowego pobytu w Domu Doktoranta UAM przy ul. Akademickiej 2  

w Słubicach przez osoby niebędące studentami  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z 2021  poz. 478 z późn. zm.) , oraz § 26 ust. 1 i 2 Statutu UAM, w związku 
z Zarządzeniem Rektora nr 121/2020/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu sprzedaży lokali położonych w Słubicach, zarządza się, co 
następuje:  

 
§ 1 

1. W roku akademickim  2021/2022 tymczasowe udostępnianie pomieszczeń w Domu 
Doktoranta w Słubicach na dotychczasowych zasadach następuje jedynie w okresie  
od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

2. Umowy najmu w okresie wskazanym w ust. 1 są zawierane  na czas oznaczony  
od 1 października do 31 grudnia 2021 r. na podstawie Regulaminu korzystania  
z pomieszczeń przeznaczonych do tymczasowego pobytu w Domu Doktoranta UAM przy 
ul.  Akademickiej 2 w Słubicach przez osoby niebędące studentami Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu (zwanym dalej Regulaminem), z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. We wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu wprowadza się 
następujące zmiany:  
a) w § 1 w ust. 2 wykreśla się wyrazy: „z zastrzeżeniem ust. 3”; 
b) w § 1 wykreśla się cały ustęp 3, 
c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Umowa wygasa z upływem okresu na jaki 

została zawarta zgodnie z § 1 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.” 
 
§ 2 

 
1. Z dniem 31 grudnia 2021 r. przestaje obowiązywać w UAM Regulamin korzystania  

z pomieszczeń przeznaczonych do tymczasowego pobytu w Domu Doktoranta UAM przy 
ul. Akademickiej 2 w Słubicach przez osoby niebędące studentami Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

2. Z dniem 1 stycznia 2022 r. najem lokali mieszkalnych położonych w Słubicach przy ul. 
Akademickiej 2, 2A, 2B, 2C, które UAM przeznaczy na wynajem, odbywa się według  
zasad wynajmu lokali mieszkalnych obowiązujących w UAM.  

 
 
§3 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kanclerzowi UAM. 
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§4 
Z dniem 31 grudnia 2021 r. traci moc zarządzenie nr 360/2018/2019 Rektora UAM z dnia  
30 września 2019 roku w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń przeznaczonych  
do tymczasowego pobytu w Domu Doktoranta  przy ul.  Akademickiej 2 w Słubicach przez 
osoby niebędące studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
z załącznikami. 
 

§ 5 
Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

REKTOR 

 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 


