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Zarządzenie nr 280/2022/2023 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 12 grudnia 2022 roku 

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

Na podstawie art. 772 § 4 Kodeksu pracy (t.j.: Dz.U. z 2022r., poz. 1510 z późn. zm.)  

w związku z art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 i 3 Statutu UAM zarządza 

się, co następuje:  

 

§ 1 

W regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 194/2021/2022 Rektora Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia 

regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w § 14 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„5. Łączna kwota wynagrodzenia uzupełniającego, o którym mowa w ust. 1  

i wynagrodzenia zasadniczego nie może przekroczyć kwoty 23.000,00 zł brutto 

(słownie : dwadzieścia trzy tysiące złotych) w skali miesiąca, bez względu na liczbę 

wynagrodzeń uzupełniających przyznanych w danym miesiącu.” 

 

2)  § 31 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 31 

1. Wynagrodzenie osób wykonujących pracę w ramach projektów finansowanych  

ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 365 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz 

art. 459 ustawy, ustala się z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu 

oraz zgodnie z wymogami i wytycznymi programu, z którego finansowany jest projekt, 

lub postanowieniami umów dotyczących realizacji poszczególnych projektów.  

2. Pracownik może otrzymać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w następujących 

formach:  

a) wynagrodzenie, lub  

b) dodatek zadaniowy, lub  

c) wynagrodzenie uzupełniające.  

3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, oraz składniki pochodne od tych 

wynagrodzeń objęte są planem rzeczowo-finansowym UAM na dany rok budżetowy.  
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4. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, oraz składniki pochodne od tych 

wynagrodzeń, które nie mogą być finansowane ze środków projektu, gdyż są 

niekwalifikowalne albo wykraczają poza okres realizacji projektu, finansuje jednostka 

organizacyjna, w której realizowany jest projekt.  

5. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, mogą być wyrażone także w euro, o ile dany 

program lub umowa dotycząca dofinansowania realizacji danego projektu  

to dopuszcza, z określeniem sposobu przeliczania danej stawki na złote polskie.  

6. Rektor może określić szczegółowe zasady wynagradzania osób, o których mowa w 

ust. 1, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.” 

 

§ 2 

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. Bogumiła Kaniewska 

 

 

 

 

 

 

 

 


