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w sprawie wynagrodzefi motywacyjnych pracownik6w administracyjnych zatrudnionych w innych
j

ednostkach ni2 podstawowe j ednostki organizacyjne.
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Wynagrodzenie motywacyjne dla os6b zatrudnionych na stanowiskach kanclerza i zastqpc6w
kanclerza przyznaje Rektor.
2. Wynagrodzenie motywacyjne dla os6b zatrudnionych na stanowiskach dyrektor6w
i zastqpc6w dyrektor6r,rz, kierownik6w i zastqpc6w kierownik6w przyznaje kanclerz.
3, Wynagrodzenie motywacyjne dla pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach niekierowniczych
przyznaje kanclerz na wniosek kierownika,
4. Kanclerz oraz kierownicy w terminie do 15 marca 20L7 r. sporz4dz4 listy podleglych im
pracownik6w zpodzialem na 4 grupy:
A - pracownicy, kt6rzy powinni otrzymat,v'rynagrodzenie motywacyjne w najwiqkszejwysoko6ci;
B - pracownicy, kt6rzy powinni otrzyma(wynagrodzenie motywacyjne;
C - pracownicy, kt6rzy mog4 otrzymai wynagrodzenie motywacyjne;
D - pracownicy,kt6rzy bezwzglqdnie nie powinni otrzyma6 wynagrodzenia motywacyjnego.
5. Listy sporz4dzone przez kierownik6w wymagaj4 pisemnego uzasadnienia w odniesieniu do
ka2dego pracownika. Pracownicy zostanE poinformowani indywidualnie przez kierownika o
zaliczeniu do danej grupy.
6. O wysoko6ci wynagrodzen, z wyl4czeniem wynagrodzenia kanclerza i jego zastqpc6w, zadecyduje
kanclerz, bior4c pod uwagq wysoko6i 6rodk6w zapewnionych w planie rzeczowo-finansowym na
ten cel i liczbq os6b w poszczeg6lnych grupach, przy czym wysoko6i wynagrodzenia
- motywacyjnego pracownik6w zaliczonych do grupy A bqdzie stanowii trzyip6lkrotno6d, a do
grupy B dwukrotnoSd wynagrodze(rprzyznanych pracownikom zaliczonym do grupy C.
7. Listy sporz4dzone przez kierownik6w nie sA dla kanclerza wi4i4ce. O nieprzyznaniu
wynagrodzenia motywacyjnego pracownikowi zaliczonemu do grupy A i B kanclerz poinformuje
odpowiedniego kierownika.
B. Wynagrodzenia motywacyjne zostan4 przyznane w postaci miesiqcznych dodatk6w
'do wynagrodzenia zasadniczego pocz4wszy od 1 stycznia 2017 r. Pierwsza wyplata nastqpi
do l5lipca 20I7r.
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