
Poznań, dnia 14 września 2017 r. 
 
DOP-0212-94/2017                                                                                                                                                                                                                             
                                                                           
 

Zarządzenie nr  94/2017 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Poznaniu 

z dnia 14 września 2017 roku 

w  sprawie  kwot,  wysokości,  terminów  i  procedury  składania oraz rozpatrywania 

wniosków o przyznanie nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 

akademickich i dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

 

Na podstawie uchwały nr 164/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu                          

z 24 lutego 2010 r. w sprawie: Regulaminu zasad i trybu przyznawania nagród                            

ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu ( z późn. zm. uchwałą nr 287/2015 z 24 czerwca 2015 r.) i na podstawie uchwały 

nr 165/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 24 lutego 2010 r. w sprawie: 

Regulaminu zasad podziału i przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Przyrodniczego                    

w Poznaniu, w związku z art. 155 ust.1,4,6,7 i 8 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo                            

o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) zarządzam                 

co następuje: 

§  1 

Wyliczony na rok 2017, w oparciu o planowane przez uczelnię roczne środki                                

na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących 

nauczycielami akademickim, specjalny fundusz nagród na nagrody Rektora Uniwersytetu 

wynosi:  

1) dla nauczycieli akademickich                                                                              1.378.300 zł                                                                                    

2) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi                                 322.800 zł 

 

§  2 

Wnioski o nagrody dla nauczycieli akademickich poszczególnych wydziałów  

i ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych powinny opiewać na kwotę łączną nie wyższą 

niż: 

 1) Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii         203.300 zł               

 2) Wydział Leśny         111.040 zł 

 3) Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach         160.900 zł 

 4) Wydział Technologii Drewna                        90.200 zł                  

 5) Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu         119.970 zł         

 6) Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu         181.800 zł           



 7) Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej           99.680 zł                                                               

 8) Wydział Ekonomiczno-Społeczny         114.600 zł                                            

 9) Ogólnouczelniane jednostki  dydaktyczne 

     i Biblioteka Główna 

          21.150 zł                                            

 

§  3 

Wnioski o nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

poszczególnych wydziałów, pracowników administracji nie zatrudnionych na wydziałach oraz 

w Bibliotece Głównej i w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych dla pracowników 

obsługi i robotników nie zatrudnionych na wydziałach oraz w Bibliotece Głównej  

i ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych, dla pracowników Biblioteki Głównej, dla 

pracowników ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych, powinny opiewać na kwotę 

łączną nie wyższą niż: 

 1) Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii     22.540 zł 

 2) Wydział Leśny     15.280 zł 

 3) Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach     24.400 zł 

 4) Wydział Technologii Drewna     16.900 zł 

 5) Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu     15.460 zł 

 6) Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu     23.650 zł 

 7) Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej     13.250 zł 

 8) Wydział Ekonomiczno-Społeczny       6.200 zł 

 9) Ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne          900 zł 

10) Biblioteka Główna     13.800 zł 

11) Pracownicy administracyjni nie zatrudnieni na wydziałach oraz w 

Bibliotece Głównej i w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych    

    87.500 zł 

12) Pracownicy obsługi i robotnicy nie zatrudnieni na wydziałach oraz w 

Bibliotece Głównej i ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych        

    50.640 zł 

 

§  4 

Wysokość nagród dla nauczycieli akademickich jest następująca: 

 1) nagroda indywidualna   

  I  stopnia   17.260 zł 

 II  stopnia     8.630 zł 

III  stopnia    6.470 zł 

 

 2) nagroda zespołowa 

 I  stopnia     do  34.520 zł 

      II  stopnia     do  25.890 zł 

     III  stopnia     do  17.260 zł       



 

     przy czym udział członka zespołu w nagrodzie nie może być niższy niż 10%  

maksymalnej wysokości nagrody zespołowej  II stopnia (tj. 2.590 zł.), z tym, że nagroda 

przypadająca na któregokolwiek z członków zespołu nie może przekroczyć wysokości 

nagrody indywidualnej danego stopnia.  

   

§  5 

Wysokość  nagród  dla  pracowników  niebędących  nauczycielami  akademickimi  jest  

następująca:      

1) nagroda indywidualna        od  2.250 zł  do    9.000 zł     

2) nagroda zespołowa            od  3.380 zł  do  13.500 zł 

 

przy czym udział członka zespołu w nagrodzie nie może być niższy niż  20% najniższej 

nominalnej  

wysokości  nagrody zespołowej (tj. 680 zł.), z  tym,  że  nagroda  przypadająca   

na  któregokolwiek z członków zespołu  nie  może  przekroczyć  wysokości nagrody 

indywidualnej. 

 

§  6 

1. Wnioski o nagrody dla nauczycieli akademickich składa się wyłącznie  

na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do Regulaminu zasad  

i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 

akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego. 

2. Wnioski o nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi składa 

się wyłącznie na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 1 i 2 do 

Regulaminu zasad podziału i przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród 

dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

§  7 

Ustalam następujący terminarz składania i rozpatrywania wniosków o nagrody: 

1) przygotowanie i złożenie u właściwych przełożonych wniosków przez: kierowników 

jednostek organizacyjnych lub z własnej inicjatywy Dziekanów; przez zastępców 

Kanclerza, przez kierowników działów oraz przez kierowników innych jednostek 

administracji  i obsługi  lub z własnej  inicjatywy Prorektorów i Kanclerza; przez 

kierowników jednostek i komórek bibliotecznych lub z własnej inicjatywy Dyrektora 

Biblioteki Głównej; przez kierowników ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych 

lub z własnej inicjatywy Przewodniczącego Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek 

Dydaktycznych – do 30 września 2017 roku;  



2) zaopiniowanie wniosków przez właściwe komisje ds. nagród – do 14 października  

2017 roku; 

3) zaopiniowanie wniosków przez rady wydziałów i  Radę ds. Ogólnouczelnianych 

Jednostek Dydaktycznych – do 23 października 2017 roku; 

4) zaopiniowanie wniosków przez właściwe Komisje Rektorskie – do 10 listopada 2017 

roku; 

5) podjęcie przez Rektora ostatecznych decyzji o przyznaniu nagród oraz ich wysokości 

–  do 17 listopada 2017 roku. 

 

§  8 

Przy formułowaniu i opiniowaniu wniosków o nagrody przez rady jednostek, rady wydziałów, 

Radę ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych i Komisje ds. nagród oraz 

przyznawaniu nagród stosuje się dla nauczycieli akademickich zapisy Regulaminu zasad 

i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi zapisy Regulaminu zasad podziału i przyznawania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

§  9 

1. Treść niniejszego zarządzenia została uzgodniona ze wspólną reprezentacją związków  

zawodowych 14 września 2017 roku. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 77/2016 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z  15 września  2016 roku w sprawie 

kwot, wysokości, terminów i procedury składania oraz rozpatrywania wniosków  

o przyznanie nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich i dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

/-/ 

 prof. dr hab. Jan Pikul 

 

 

 

 


