
 

 

Regulamin  

zasad tworzenia funduszu premiowego oraz kryteriów i trybu przyznawania  

premii dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie § 26 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 

grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 

świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. 

U. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.) ustala się Regulamin zasad tworzenia funduszu 

premiowego oraz kryteriów i trybu przyznawania premii za wyróżniające się 

wykonywanie zadań służbowych przyznanej za okres kwartalny, zwanej dalej „premią” 

dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi tj. pracowników naukowo-

technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi, 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników bibliotecznych 

oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, pracowników działalności 

wydawniczej i poligraficznej. 

 

§ 2 

 

Celem premii jest nagradzanie pracowników w szczególności za przykładne 

wykonywanie obowiązków zawodowych oraz prac organizacyjnych na rzecz Uczelni i 

motywowanie do dalszego podnoszenia jakości wykonywanej pracy. 

 

§ 3 

 

1. Fundusz premiowy tworzy się w ramach posiadanych przez Uniwersytet środków 

finansowych z dotacji budżetowej przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i wynosi on 0,6%  tych 

środków. 

2. Premię przyznaje Rektor, w szczególności za:  

- terminowe i dobre jakościowo wykonanie zadań służbowych ustalonych 

zakresem czynności, planem pracy oraz innych zadań określonych w zakresie 

czynności dla danego pracownika, 

- wykazanie się inicjatywnością, sprawnością organizacyjną, dyspozycyjnością 

w zakresie spraw związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy,  

- wykonanie prac w zastępstwie i zadań dodatkowych spowodowanych 

zaistnieniem takiej obiektywnej potrzeby ze strony Uczelni, 

- kierującemu zespołem pracowników za wyróżniające się, dobre jakościowo 

wykonanie zadań służbowych przez ten zespół w minionym kwartale, 

- zapobieżenie zawładnięciu mienia, kradzieży majątku Uczelni, 

niebezpieczeństwu zagrażającemu pracownikom, studentom lub doktorantom 

oraz bezzwłoczne zawiadomienie przełożonego o takim zagrożeniu, 

- inne, wykazane we wniosku przełożonego, szczególne osiągnięcia pracownika 

w pracy na rzecz Uczelni na zajmowanym stanowisku służbowym. 

3. Decyzję o przyznaniu premii kwartalnej podejmuje Rektor z własnej inicjatywy lub na 

wniosek przełożonych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

których wniosek dotyczy, składany w Biurze Rektora do dnia 10 każdego następnego 

miesiąca po zakończonym kwartale, uwzględniając kryteria, o których mowa w ust. 2. 
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4. Wniosek o przyznanie premii składa się według wzoru  stanowiącego załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

5. Rektor przekazuje związkom zawodowym działającym w Uniwersytecie informację o 

przyznanych premiach. 

 

 

§ 4 

 

1. Premia kwartalna przyznawana jest kwotowo i wypłacana wraz z wynagrodzeniem..  

2. Wypłaconą premię wlicza się do podstawy obliczania zasiłków: chorobowego, 

macierzyńskiego i opiekuńczego. 

      

 

§ 5 

 

Niniejszy regulamin został uzgodniony przez Rektora z działającymi w Uniwersytecie 

związkami zawodowymi w dniu 18 maja 2009 roku i wchodzi w życie z dniem uzgodnienia. 

 

§ 6 

 

Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Rektor po uprzednim ich uzgodnieniu z 

działającymi w Uniwersytecie związkami zawodowymi. 

 

 

 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 
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