
Wrocław, dnia 01.10.2019 r.

Porozumienie

w sprawie podziału subwencji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń dla

pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w 2019 r.

1.   Na   podstawie  informacji  Ministerstwa   Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  o  przekazaniu   uczelniom
dodatkowych środków na zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na  podniesienie wynagrodzeń,
ustala   się   kwotę   w   wysokości   1.050  tys.   zł   brutto   na   wyptatę   zwiększenia   wynagrodzenia
zasadniczego dla  pracowników Uczelni w roku 2019 r.

2.   Dla nauczycieli akademickich przeznacza się kwotę 700,0 tys. zt brutto na wypłatę wynagrodzeń w
następujący sposób:

a.     dostosowanie wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z art.137 ustawy
z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla osób zmieniających stanowisko
lub grupę zatrudnienia od 01.10.2019 r. -przewidywana kwota to 350,0 tys. zł brutto,

b.    zwiększenie  miesięcznego  wynagrodzenia  zasadniczego  o  kwotę  500  zł  brutto  na  1  etat  dla
wszystkich    członków    Rady    Kolegium    Naukowego,    od    01.10.2019    do    31.08.2020    r.    -

przewidywana kwota w skali roku to 200,0 tys. zł brutto,

c.     zwiększenie  miesięcznego  wynagrodzenia  zasadniczego  o  kwotę  300  zł  brutto  na  1  etat  dla
osób,  które  otrzymały  ocenę  wyróżniającą,  od  01.01.2019  do  31.08.2020  r.  -  przewidywana
kwota w skali roku to 150,0 tys. zł brutto.

3.   Dla  pracowników  niebędących  nauczycielami  akademickimi  przeznacza  się  kwotę  350,0  tys.  zł
brutto  na   indywidualne  pod\^/yżki   miesięcznego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  roku  2019  na

podstawie    kompetencji,    umiejętności    i    zaangażowania    w    wykonywanie    powierzonych    im
obowiązków.

4.   Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego liczona jest proporcjonalnie do wymiaru etatu.

5.   Podwyżka  wynagrodzeń  zasadniczych  dla  pracowników,  o  których  mowa  w  ust.  3  ma  charakter
uznaniowy.

6.   Powyższe zasady nie dotyczą zatrudnień w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

7.   Wypłata podwyżek wraz z wyrównaniem od 01.01.2019 r. nastąpi do 20.11.2019 r.

8. Wysokość kwoty wynagrodzenia  zasadniczego oraz zasady podziału środków finansowych  ustalono
z Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność".

9.  Porozumienie sporządza się w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla związków zawodowych
i dwa egzemplarze dla władz Uczelni.
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Zakładowa  Organizacja Związkowa  NSZZ „Solidarność"

przy Akademii Wychowania  Fizycznego we Wroctawiu
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