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Zarządzenie Nr 322/2018/2019 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
z dnia 16 maja 2019 r. 

 
w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach podkomisji rekrutacyjnych  

oraz Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2019/2020 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 7 zarządzenia nr 225/2017/2018 Rektora UAM 
z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Za udział w pracach podkomisji rekrutacyjnej nauczycielom akademickim przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości: 
1) przewodniczący – 350 zł oraz dodatkowo 50 zł za każdą rozpoczętą 50-tkę kandydatów, 

którzy opłacili zapis na kierunek/specjalność studiów, 
2) sekretarz – 350 zł oraz dodatkowo 125 zł za każdą rozpoczętą 50-tkę kandydatów, którzy 

opłacili zapis na kierunek/specjalność studiów, 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się odrębnie za udział w pracach każdej 

podkomisji rekrutacyjnej, w której skład osoba została powołana, z zastrzeżeniem 
ograniczenia, o którym mowa w § 6.  

3. W przypadku powołania w podkomisji rekrutacyjnej więcej niż jednego sekretarza 
wynagrodzenie oblicza się dzieląc liczbę kandydatów przez liczbę sekretarzy.  

4. W przypadku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej podkomisji rekrutacyjnej przysługuje 
wynagrodzenie stanowiące wyłącznie zmienną zależną od liczby kandydatów część 
wynagrodzenia w wysokości i na zasadach określonych w ust. 1. 

5. W przypadku nieuruchomienia kierunku/specjalności studiów podkomisji rekrutacyjnej 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 
1) przewodniczący – 50 zł, 
2) sekretarz – 125 zł. 

 
§ 2 

Za udział w pracach podkomisji rekrutacyjnej pracownikom niebędącym nauczycielami 
akademickimi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z § 1 bez zastrzeżenia, 
o którym mowa w § 6. 

 
§ 3 

Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego albo rozmowy kwalifikacyjnej, albo rozmowy 
kompetencyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 zł dla każdego egzaminatora.  
 

§ 4 
Za przeprowadzenie jednego sprawdzianu praktycznego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
10 zł dla każdego egzaminatora.  
 

 

 

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań 
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 
tel. +48 61 829 43 92, fax +48 61 829 44 44 
rectorof@amu.edu.pl 

www.amu.edu.pl 

 



Znak sprawy 

§ 5 
Za sprawdzenie jednej pracy pisemnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 zł dla 
każdego egzaminatora.  
 

§ 6 
Maksymalne łączne wynagrodzenie nauczyciela akademickiego biorącego udział w pracach 
podkomisji rekrutacyjnej, niezależnie od pełnionej funkcji, o której mowa w § 1, 3, 4 i 5, nie może 
przekraczać 2000 zł.    
 

§ 7 
Za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego 
i sekretarzom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1500 zł. 

 
§ 8 

1. Polecenie wypłaty wynagrodzenia za udział w pracach podkomisji rekrutacyjnej składa się 
niezwłocznie po zakończeniu działalności podkomisji rekrutacyjnej. 

2. Wypłata wynagrodzenia następuje po zakończeniu przez daną podkomisję rekrutacyjną 
postępowania kwalifikacyjnego, lecz nie później niż w terminie trzech miesięcy od złożenia 
dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 
 


