
RP-0211-107/2022                                                                                                                                                                                                                          
                                                                           

        
       Zarządzenie nr 107/2022 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Poznaniu 
z dnia 30 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie wysokości kwot, zasad ich podziału i terminów rozpatrywania wniosków  
o przyznanie nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich  

i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
 
Na podstawie art. 145 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), § 17 i 18 Regulaminu wynagradzania 
pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 marca 2020 r. w zw. z § 25 
pkt 3 i 13 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Wyliczony na rok 2022, w oparciu o planowane przez UPP roczne środki na wynagrodzenia 
osobowe dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi, specjalny fundusz nagród na nagrody Rektora wynosi: 

1) dla nauczycieli akademickich                                                                          1 505 800 zł 
2) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi                             371 900 zł 

 
§ 2 

Ustala się poniższe, łączne kwoty do rozdysponowania w ramach wydziałów, Centrum 
Kultury Fizycznej i Studium Języków Obcych z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli 
akademickich: 

1) Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii         274 590 zł 
2) Wydział Leśny i Technologii Drewna          235 630 zł 
3) Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach       187 290 zł 
4) Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu          190 860 zł 
5) Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej       181 140 zł 
6) Wydział Ekonomiczny            116 720 zł 
7) Centrum Kultury Fizycznej                         9 060 zł 
8) Studium Języków Obcych                         9 350 zł 

 
§ 3 

Ustala się poniższe, łączne kwoty do rozdysponowania z przeznaczeniem na nagrody dla 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poszczególnych wydziałów, 
pracowników administracji i jednostek ogólnouczelnianych oraz pomocniczych 
niezatrudnionych na wydziałach, pracowników obsługi i robotników niezatrudnionych na 
wydziałach i jednostkach ogólnouczelnianych oraz pomocniczych: 

1) Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii           27 930 zł 
2) Wydział Leśny i Technologii Drewna            31 000 zł 
3) Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach         34 790 zł 
4) Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu            25 300 zł 
5) Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej         21 920 zł 
6) Wydział Ekonomiczny                6 610 zł 
7) Biblioteka oraz pracownicy jednostek ogólnouczelnianych i pomocniczych         15 970 zł 
8) Pracownicy administracji niezatrudnieni na wydziałach         
     i jednostkach ogólnouczelnianych i pomocniczych        131 430 zł 
9) Pracownicy obsługi i robotnicy niezatrudnieni na wydziałach                     
     i jednostkach ogólnouczelnianych i pomocniczych          39 760 zł 
 
 



§ 4 
Wysokość nagród dla nauczycieli akademickich jest następująca: 
1. nagroda indywidualna 

  I stopnia     18 680 zł 
 II stopnia       9 340 zł 
III stopnia       7 000 zł 
 

2. nagroda zespołowa 
  I stopnia      do   37 360 zł 
 II stopnia      do   28 020 zł 
III stopnia      do   18 680 zł 

 
przy czym udział członka zespołu w nagrodzie nie może być niższy niż 10% maksymalnej 
nagrody zespołowej II stopnia (tj. 2 800 zł), z tym, że nagroda przypadająca na 
któregokolwiek członka zespołu nie może przekroczyć wysokości nagrody indywidualnej 
danego stopnia. 

 
§ 5 

Wysokość nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi jest 
następująca: 

1) nagroda indywidualna    od 2 820 zł  do 11 280 zł 
2) nagroda zespołowa        od 4 230 zł  do 16 920 zł 

 
przy czym udział członka zespołu w nagrodzie nie może być niższy niż 20% najniższej 
nominalnej wysokości nagrody zespołowej (tj. 850 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 

stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3, które są do pobrania na stronie internetowej UPP  
w zakładce Działu Osobowego i Spraw Socjalnych. 

2. Wnioski o nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi składa się 
wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 (z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 
Regulaminu zasad podziału i przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu), który jest do pobrania na stronie internetowej Działu Osobowego i Spraw 
Socjalnych. 

 
§ 7 

Ustala się następujący terminarz postępowania z wnioskami o nagrody: 
1) przygotowanie i złożenie wniosków przez właściwych przełożonych: 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 ogólnouczelnianych i pomocniczych – do 19 września br.; 

2) zaopiniowanie wniosków przez właściwe komisje ds. nagród  – do 30 września br.; 
3) zaopiniowanie wniosków przez właściwe komisje rektorskie – do 28 października br.; 
4) podjęcie przez Rektora ostatecznych decyzji o przyznaniu nagród oraz ich wysokości –  

do 15 listopada br. 
 

§ 8 
1. Do sporządzania wniosków o nagrody, ich opiniowania oraz przyznawania nagród stosuje 

się odpowiednio przepisy Regulaminu zasad i trybu przyznawania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli akademickich UPP oraz Regulaminu zasad podziału  



i przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi UPP. 

2. Komisje ds. nagród ze specjalnego funduszu nagród procedują w składach ustalonych  
w 2021 r. 

 
§ 9 

1. Treść niniejszego zarządzenia została uzgodniona ze wspólną reprezentacją związków 
zawodowych w dniu 22 sierpnia br. 

2. Traci moc zarządzenie nr 132/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu   
z dnia 3 września 2021 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. 
 
 

Uzgodniono z: 
 
 

Rada Zakładowa ZNP przy UPP      Organizacja Zakładowa 
                  NSZZ Solidarność w UPP 
 
 
 
 

 Rektor 

     /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  

 

 

 

 


