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Zarządzenie nr 472/2019/2020 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 16 czerwca 2020 roku 
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

 
Na podstawie art. 772 § 4 Kodeksu pracy w związku z art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. t.j. z 2020 poz. 85, z późn. zm. ) oraz  
§ 26 ust. 2 Statutu UAM zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
W Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 348/2018/2019 Rektora Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 14 zmienia się ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane jedynie ze środków 
pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 365 pkt 1, pkt 2 lit. a - d i lit. f - g, 
pkt 4 i 5 praz w art. 459 ustawy.”;  

2) po § 20 dodaje się §§ 20a, 20b i 20c  w następującym brzmieniu: 
 

„DODATKOWE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA W RAMACH PROGRAMU „INICJATYWA 
DOSKONAŁOŚCI - UCZELNIA BADAWCZA”  

       
      § 20a  
1. Premia okresowa jest przyznawana jako: 

1) premia okresowa dla nauczycieli akademickich, którzy posiadają stopień naukowy 
doktora, od uzyskania którego upłynęło 10 lat; 

2) premia okresowa dla nauczycieli akademickich, którzy posiadają stopień naukowy 
doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 10 lat. 

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie 
macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, 
urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych 
w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia 
rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia 
rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą 
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wymagającą rehabilitacji leczniczej. 
  

§ 20b  
Nagroda rektora doskonałości naukowej jest przyznawana nauczycielom akademickim za 
publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach naukowych.  

 
§ 20c  

1. Premię okresową i nagrodę rektora doskonałości naukowej przyznaje się na wniosek 
nauczyciela akademickiego, po przeprowadzeniu konkursu w ramach właściwego 
Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB). Termin, warunki i tryb przeprowadzenia 
konkursu w ramach danego POB oraz kryteria przyznawania premii i nagrody,  określa 
rektor.  

2. Premię okresową przyznaje się na 24 miesiące.  
3. Wysokość premii okresowej i nagrody rektora doskonałości naukowej określa rektor, 

uwzględniając środki finansowe przeznaczone na program „Inicjatywa doskonałości - 
uczelnia badawcza”; 

 
§ 2 

Załącznik nr 17 do Regulaminu wynagradzania, o którym mowa w § 1, otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.   

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości 
pracowników, w sposób przyjęty w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
 

 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. UAM Andrzej Lesicki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


