
ZARZĄDZENIE NR 30/2014 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 1 września 2014 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2014 

z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego  

im. Bronisława Czecha w Krakowie  

 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 roku poz. 572 z późn. zm.), art. 772 ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r., nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz art.  

30 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2014 roku poz. 167)  

po uzyskaniu opinii związków zawodowych działających na terenie Akademii, zarządzam, 

co następuje: 

 
§ 1 

 

W załączniku nr 11 do „Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie”, wprowadzam następujące zmiany: 

1) w § 2, pkt 1 otrzymuje  brzmienie: „W ramach posiadanego funduszu płac tworzy się fundusz 

premiowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi”; 

2) w § 3, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Indywidualną premię dla podległych pracowników 

(składającą się z premii uznaniowej procentowej do 10% wynagrodzenia zasadniczego oraz premii 

uznaniowej kwotowej) ustalają w ramach 20% funduszu premiowego od funduszu płac Rektor, 

Prorektorzy, Kanclerz, Dziekani Wydziałów”; 

3) paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Premia uznaniowa procentowa może być 

przyznana pracownikom, o których mowa w § 1, do wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego 

pracownika”;  

4) w § 8, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota premii procentowej i kwotowej nie może 

przekroczyć 30% wynagrodzenia zasadniczego pracownika”; 

5) w § 8, pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość premii procentowej i kwotowej dla wszystkich 

podległych pracowników nie może przekroczyć 20% wynagrodzeń zasadniczych pracowników 

niebędacych nauczycielami akademickim”. 

 

§ 2 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca po dwóch 

tygodniach od dnia opublikowania tj. od dnia 15 września 2014 roku. 

2. Pozostałe zapisy Zarządzania nr 17/2014 roku z dnia 12 maja 2014 roku  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie pozostają bez zmian.  

 

 

              REKTOR 

        (-) Prof. dr hab. Andrzej Klimek 


