
  

POROZUMIENIE         

 

zawarte w dniu 17 kwietnia 2019 roku 

na podstawie art. 27 ust. 3 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991, Nr 55, poz. 234; z późn. zmian) 

 

przez 

 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

Prof. dra hab. Jana Pikula 

z uczelnianą organizacją związkową NSZZ „Solidarność” – reprezentowaną przez dra inż. 

Mariana Pietrzaka , Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, 

i z uczelnianą organizacją związkową Związku Nauczycielstwa Polskiego – reprezentowaną 

przez dra hab. Wojciecha Kowalkowskiego, Prezesa Prezydium Rady Zakładowej ZNP, 

 

w sprawie zwiększenia wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

od 1 stycznia 2019 r.  

   

1. Ze środków przyznanych przez MNiSzW na zwiększenie od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzeń 

Pracowników  Uniwersytetu  Przyrodniczego  w  Poznaniu (zgodnie z pismem z dnia 1 marca 

2019 r., znak: DBF.WFSN 603.1.2019.EA.1) w kwocie 10 455 300 zł, wyodrębnia się kwotę 

2 552 139 zł (24,41%) z uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń, w tym odpisu na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na 

zwiększone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. 

 

2. Po odliczeniu kwot, o których mowa w pkt. 1, na zwiększenie wynagrodzeń przeznacza się kwotę  

7 643 161 zł, z której wylicza się: 

 

1) osobno kwotę dla nauczycieli akademickich w wysokości 61,83% tych środków, wynoszącą  

4 726 148 zł 
2) osobno kwotę dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w wysokości 

38.17% tych środków, wynoszącą  2 917 013 zł. 

 

3. Kwotę 4 726 148 zł przeznacza się na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli 

akademickich zmieniających stanowisko profesora nadzwyczajnego na profesora średnio o 

10,84%, dla pozostałych nauczycieli akademickich z zastosowaniem jednakowego wskaźnika 

procentowego, wynoszącego 7,61%. 

 

4. Kwotę 2 917 013 zł przeznacza się na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi z zastosowaniem jednakowego wskaźnika 

procentowego wynoszącego 8,5% oraz dodaje się do ich wynagrodzeń kwotę w wysokości 80 zł 

na etat. 

 

5. Dodatkowo ustala się że od podwyższonych wynagrodzeń procent odpisu na ZFŚS zostaje 

zmniejszony o 1,4% do wysokości 5,1%.  Środki wynikające z tego zmniejszenia w wysokości 

110 644 zł zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów zwiększenia wynagrodzeń pracowników 

domów studenckich w okresie od stycznia do września 2019 roku oraz na dodatkowe kwotowe 

zwiększenia wynagrodzeń pracowników awansowanych ze stanowiska adiunkta ze stopniem 

doktora habilitowanego na stanowisko profesora uczelni. 

 

6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w niniejszym Porozumieniu, ustala się obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2019 roku nową wysokość wynagrodzeń zasadniczych brutto dla nauczycieli 

akademickich, wyszczególnioną w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego 

porozumienia. 
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7. Po dokonaniu czynności, o których mowa w niniejszym Porozumieniu, ustala się obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2019 roku nową wysokość wynagrodzeń zasadniczych brutto dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, wyszczególnioną w załączniku nr 2, stanowiącym 

integralną część niniejszego porozumienia. 

 

8. Przy niniejszym zwiększeniu wynagrodzeń stosuje się ponadto następujące zasady: 

 

1) zwiększenie wynagrodzeń obejmuje pracowników, dla których Uniwersytet jest 

podstawowym miejscem pracy; 

2) pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy zwiększa się wynagrodzenie 

proporcjonalnie do wymiaru ich zatrudnienia; 

3) pracownikom zatrudnionym po dniu 1 stycznia 2019 r. zwiększa się wynagrodzenie naliczone 

od daty podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie; 

4) nie zwiększa się wynagrodzeń pracownikom będącym w okresie wypowiedzenia w dniu 

zawarcia niniejszego porozumienia oraz pracownikom, z którymi ustał stosunek pracy, z 

wyjątkiem pracowników, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do 

pracy.    

 

9. Wynagrodzenie pracowników domów studenckich zostanie podwyższone  zgodnie z zasadami 

zawartymi w niniejszym porozumieniu dotyczącym pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. Koszty  podwyżek  tej  grupy  w   okresie  od  stycznia  do  września  w  wysokości 

91 624 zł zostaną pokryte ze środków o których mowa  w pkt. 5. Koszty podwyżek tej grupy od 

października będą pokryte z przychodów własnych domów studenckich. 

 

10. Od października 2019 roku, wynagrodzenie zasadnicze dla adiunktów ze stopniem doktora 

habilitowanego zmieniających stanowisko na profesora uczelni, ulegnie dodatkowo zwiększeniu o 

25 zł. Koszty tych podwyżek w wysokości 19 020 zł zostaną pokryte ze środków o których mowa 

w pkt 5. 

 

11. Od stycznia 2020 roku, wynagrodzenie zasadnicze dla adiunktów ze stopniem doktora 

habilitowanego  zmieniających  stanowisko na profesora uczelni, ulegnie zwiększeniu o kolejne 

12 zł.  Całoroczne koszty tych podwyżek w wysokości 110 644 zł  zostaną pokryte ze środków o 

których mowa w pkt 5. 

 

12. Zwiększone na powyższych zasadach wynagrodzenia Pracowników Uniwersytetu, z wyłączeniem 

wynagrodzeń opisanych w pkt. 10 i 11, zostaną wypłacone z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 

2019 roku.  

 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. Jan Pikul 

                                                     

 

            Prezydium Rady Zakładowej                                                        Komisja Uczelniana                                                        

       Związku Nauczycielstwa Polskiego                                                    NSZZ „Solidarność“ 

 

     P r e z e s                                                                         P r z e w o d n i c z ą c y 

 

 

        dr hab. Wojciech Kowalkowski                                                        dr inż. Marian Pietrzak                               

 


