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Zarządzenie nr 284/2022/2023 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 30 grudnia 2022 roku 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wynagrodzenia albo dodatku 

zadaniowego w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

 

Na podstawie § 31 ust. 6 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (dalej jako Regulamin), w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn.zm.) (dalej: 

ustawa), w uzgodnieniu z działającymi w uczelni zakładowymi organizacjami związkowymi, 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania i obliczania 

wynagrodzenia oraz dodatku zadaniowego pracownikom Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (dalej: Uniwersytet) wykonującym prace 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, o których mowa w § 31 ust. 2 pkt. a) i b) Regulaminu, zwanych 

dalej odpowiednio wynagrodzeniem w projekcie i dodatkiem zadaniowym w projekcie.  

2. Postanowień niniejszego zarządzenia nie stosuje się, jeśli stawki, szczegółowe zasady 

lub tryb przyznawania bądź obliczania wynagrodzenia w projekcie albo dodatku 

zadaniowego w projekcie, o których mowa w ust. 1, określone są przez instytucję 

finansującą odmiennie niż w niniejszym zarządzeniu. W takim przypadku stosuje się 

zasady, w tym stawki, ustalone przez tę instytucję.  

 

§ 2 

Do wynagrodzenia w projekcie oraz do dodatku zadaniowego w projekcie w zakresie 

nieuregulowanym w niniejszym Zarządzeniu, stosuje się postanowienia Regulaminu.  

 

§ 3 

1. W przypadku zatrudnienia pracownika do wykonywania pracy w ramach projektów,  

o których mowa w § 1 ust. 1, pracownik otrzymuje wynagrodzenie w projekcie, przy czym 

w umowie o pracę może ono zostać określone jako:  

a) wynagrodzenie zasadnicze, albo  

b) wynagrodzenie zryczałtowane.  

2. Wynagrodzenie zryczałtowane, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) ustala się jako jedną kwotę 

uwzględniającą następujące składniki (formy) wynagrodzenia:  

a) wynagrodzenie zasadnicze,  

b) dodatek funkcyjny – jeśli dotyczy,  

c) dodatek za staż pracy – jeśli dotyczy,  

d) premię – jeśli dotyczy.  
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§ 4 

1. Z tytułu wykonywania pracy w ramach projektów, o których mowa w § 1 ust. 1, pracownik 

może otrzymać dodatek zadaniowy w projekcie.  

2. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego w projekcie przygotowuje kierownik projektu 

za zgodą pracownika.   

3. Jednemu pracownikowi może być przyznany więcej niż jeden dodatek zadaniowy  

w projekcie, jeśli wykonuje pracę w więcej niż jednym projekcie.   

4. Dodatek zadaniowy w projekcie, po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, 

w której jest realizowany projekt i zaopiniowaniu przez prorektora właściwego  

ds. projektów badawczych, przyznaje rektor. 

5. Dodatek zadaniowy w projekcie przyznaje się na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy 

niż czas trwania projektu lub czas trwania umowy o pracę pracownika, przy czym jeśli 

któreś z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, pracownik traci prawo do dodatku zadaniowego 

w projekcie z datą tego zdarzenia. 

 

§ 5 

1. Odpowiedzialność za rozliczenie projektu z uwzględnieniem prawidłowości  

i terminowości kształtowania wynagrodzeń w projekcie lub dodatków zadaniowych  

w projekcie, w szczególności w zakresie: formy i wysokości wynagrodzenia w projekcie 

lub dodatku zadaniowego w projekcie, prawidłowość określenia zakresów wykonywanych 

prac zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, terminowości złożenia wniosku, 

poprawności wskazania źródła finansowania, ewentualnego rozliczenia godzin pracy oraz 

potwierdzenia wykonania prac, zgodnie z niniejszym Zarządzeniem ponosi kierownik 

projektu.   

2. Odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń wynagrodzenia w projekcie lub dodatku 

zadaniowego w projekcie w zakresie należnych zaliczek na podatki oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ponosi Sekcja Płac.   

 

§ 6 

1. Postanowienia niniejszego zarządzenia stosuje się do projektów, których wnioski 

aplikacyjne zostaną złożone po 01 stycznia 2023 roku.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.  

 

 

Rektor 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 


