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Zarządzenie nr 16/2021 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 9 lutego 2021 roku 

 

zmieniające zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku  

w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 10, art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 25 pkt 3 
Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1  
Zmienia się zarządzenie nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia  
2 stycznia 2020 roku w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu w ten sposób, że w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

 

„4. W 2021 roku stała przeniesienia z roku 2020 wynosi: 

1) dla Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii: 37 083 200 zł – na kwotę tę składa 
się suma subwencji bazowej przyznanej w roku 2020 w ramach podziału dla Wydziału 
Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Wydziału Ogrodnictwa i Architektury, zwiększona  
o przekalkulowaną na cały rok wartość podwyżek otrzymanych przez pracowników obu 
tych wydziałów w grudniu 2020 roku ze środków subwencji (z wyłączeniem podwyżek 
otrzymanych przez pracowników Katedry Inżynierii Biosystemów), umniejszona  
o wartość kosztów Katedry Inżynierii Biosystemów ponoszonych w ramach subwencji 
bazowej w 2020 roku; 

2) dla Wydziału Leśnego i Technologii Drewna: 28 244 160 zł – na kwotę tę składa się 
suma subwencji bazowej przyznanej w roku 2020 w ramach podziału dla Wydziału 
Leśnego oraz Wydziału Technologii Drewna, zwiększona o przekalkulowaną na cały rok 
wartość podwyżek otrzymanych przez pracowników obu tych wydziałów w grudniu 2020 
roku ze środków subwencji; 

3) dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach: 25 709 986 zł – na 
powyższą kwotę składa się subwencja bazowa przyznana w roku 2020 w ramach 
podziału dla tego wydziału, zwiększona o przekalkulowaną na cały rok wartość 
podwyżek otrzymanych przez jego pracowników w grudniu 2020 roku ze środków 
subwencji; 

4) dla Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu: 27 714 777 zł – na powyższą kwotę składa 
się subwencja bazowa przyznana w roku 2020 w ramach podziału dla tego wydziału, 
zwiększona o przekalkulowaną na cały rok wartość podwyżek otrzymanych przez jego 
pracowników w grudniu 2020 roku ze środków subwencji; 

5) dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej: 19 903 970 zł – na 
powyższą kwotę składa się subwencja bazowej przyznana w roku 2020 w ramach 
podziału dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, zwiększona  
o przekalkulowaną na cały rok wartość podwyżek otrzymanych przez jego pracowników 
w grudniu 2020 roku ze środków subwencji (wraz z podwyżkami dla Katedry Inżynierii 
Biosystemów) oraz zwiększona o wartość kosztów Katedry Inżynierii Biosystemów 
poniesionych w ramach subwencji bazowej w 2020 roku; 

6) dla Wydziału Ekonomicznego: 12 982 957 zł – na powyższą kwotę składa się subwencja 
bazowa przyznana w roku 2020 w ramach podziału dla Wydziału Ekonomiczno-



 

  

Społecznego, zwiększona o przekalkulowaną na cały rok wartość podwyżek 
otrzymanych przez jego pracowników w grudniu 2020 roku ze środków subwencji.”. 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Rektor 
       /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
 
             


