
Uchwała Senatu  
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

Nr 7/2011 rok akademicki 2010/2011 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Dotyczy: 
stawek opłat za wynajem sal koncertowych, dydaktycznych, bufetu itp.  

obowiązujących w roku akademickim 2011/2012 
  
 

 
Niniejszą Uchwałą Senat zatwierdza stawki opłat za wynajem sali koncertowej, sal dydaktycznych, 

bufetu itp. obowiązujące w roku akademickim 2011/2012: 

1. Aula Akademii – pierwsza i druga godzina 500,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek, każda 

następna godzina 400,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek. 

2. Sala Kameralna – pierwsza i druga godzina 250,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek, każda 

następna godzina 200,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek. 

3. Sala Prezydencka – pierwsza i druga godzina 200,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek, każda 

następna godzina 150,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek. 

4. Sala Marszałkowska – pierwsza i druga godzina 150,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek, każda 

następna godzina 120,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek.  

5. Sala nr 57 i Sala nr 383 – 70,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek za każdą godzinę.  

6. Sale dydaktyczne z fortepianem – 100,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek za każdą godzinę.  

7. Sale dydaktyczne z pianinem – 50,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek za każdą godzinę.   

8. Bufet  

- osoby niezwiązane z Akademią Muzyczną Poznaniu – pierwsza i druga godzina 170,00 zł + VAT wg 

obowiązujących stawek, każda następna 120,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek. 

Mała sala – 60,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek za każdą godzinę.  

Pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Poznaniu mogą ubiegać się o zniżkę opłat, składając 

pisemny wniosek do Kanclerza Uczelni. 

9. Pokoje gościnne Akademii 

- 150 zł + 8% VAT za dobę – spanie 2 osób w pokoju 2-osobowym, 

- 100 zł + 8% VAT za dobę – spanie 1 osoby w pokoju 2-osobowym, 

- w przypadku wynajęcia pokoju przed pedagoga Uczelni stawka wynosi 30 zł + 8% VAT za dobę – 

spanie 1 osoby w pokoju 2-osobowym. 

 

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji wysokości stawek. 

 

Głosowanie: 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

Protokołowała: 

Anna Czajkowska-Zimnicka 
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                                                                                Prof. zw. Bogumił Nowicki 


