
ZARZĄDZENIE NR 20/2015 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 14 lipca 2015 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 roku, 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 Regulaminie wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego  

im. Bronisława Czecha w Krakowie § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku  

2015 wynosi:  

1) dla pracowników AWF 0,5% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych; 

2) dla jednego byłego pracownika AWF będącego emerytem lub rencistą 0,5% rocznej 

sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie  

z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 153, poz. 1227,  

z późn. zm.)”. 
 

§ 2 
 

W załączniku nr 11 do „Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie”, wprowadzam 

następujące zmiany: 

1) w § 2, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „W ramach posiadanego funduszu 

płac tworzy się fundusz premiowy w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”; 

2) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. „Indywidualną uznaniową premię kwotową dla podległych pracowników ustalają  

w ramach 10% funduszu premiowego od funduszu płac Rektor, Prorektorzy, 

Kanclerz, Dziekani Wydziałów”. 

2. Wniosek o przyznanie premii (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu) dla poszczególnych pracowników przedstawiają do zatwierdzenia 
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kierownicy jednostek organizacyjnych w terminie do 5-go dnia miesiąca następnego, 

za który premia jest przyznawana. Wniosek o przyznanie premii zatwierdza: 

1) dla pracowników zatrudnionych w Działach podległych Kanclerzowi – Kanclerz; 

2) dla pracowników dziekanatów, pracowników administracyjnych oraz naukowo-

technicznych zatrudnionych w instytutach, katedrach, wchodzących w skład 

struktury organizacyjnej wydziału – Dziekan Wydziału; 

3) dla pracowników zatrudnionych w Działach podległych Prorektorom – Prorektor 

ds. Nauki i Prorektor ds. Studenckich; 

4) dla pozostałych pracowników oraz Kanclerza – Rektor.” 

3) paragraf 4 uchyla się; 

4) paragraf 5 uchyla się; 

5) w § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Kierownik Działu Płac do 5 lutego 

każdego roku oraz w przypadku zmian w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników  

przygotowuje i przekazuje Rektorowi, Prorektorom, Dziekanom Wydziałów, Kanclerzowi 

zestawienie podległych im pracowników z określeniem płacy zasadniczej oraz kwoty 

stanowiącej wysokość 10% wynagrodzenia zasadniczego”; 

6) w paragrafie 8 uchyla się ust 1; 

7) w § 8, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość premii kwotowej dla wszystkich 

podległych pracowników nie może przekroczyć 10% wynagrodzeń zasadniczych 

pracowników niebędacych nauczycielami akademickim”; 

8) w paragrafie 9 uchyla się ust. 1. 

 

§ 3 

 

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

dwóch tygodniach od dnia opublikowania tj. od dnia 1 sierpnia 2015 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 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

zatrudnionych w Akademii Wychowania Fizycznego 

im. Bronisława Czecha w Krakowie 

 

 

Kraków, dnia ……….…. 

 

 

WNIOSEK PREMIOWY 

 

dla pracowników …………………………  

 

za miesiąc ...................... roku 

 

 

 

L.p. 
Nr 

komputerowy 

pracownika 

 

Imię i Nazwisko 

 

Stanowisko 

Premia 

kwotowa 

     

     

     

     

    SUMA 

 

 

 

(Maksymalna premia kwotowa dla Działu: …………….zł.) 

 

 

Uzasadnienie przyznania wysokości premii kwotowej: 

 

 

 

        Zatwierdzam: 

 

 


