
Uniwersytet Medyczny                           
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu 
 
DOP-220/19 
 

Zarządzenie Nr  71/19 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 

dnia 30 września 2019 roku 
 
w sprawie zamiany zarządzenie Nr  3/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie 
ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
 
Na podstawie art. 77² kodeksu pracy i § 44 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego  zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
W Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do zarządzenia  
Nr 3/19 Rektora z dnia 14 stycznia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 7 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu: 

   „3. Rektor otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie mniejszej niż jak w 
czasie pełnienia funkcji, do końca pracy w Uczelni. 
   4. Prorektorzy, dziekani, kanclerze, prodziekani i zastępcy kanclerzy otrzymują 
wynagrodzenie zasadnicze, nie mniejsze niż jak w czasie pełnienia funkcji, przez 
pierwsze dwa lata po zakończeniu kadencji.”, 
 
2) w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
    „6. Po upływie 3 miesięcy usprawiedliwionej nieobecności osoby kierującej 
powoływany jest na dalszy okres tej nieobecności inny pracownik do pełnienia 
obowiązków osoby kierującej, który otrzymuje dodatek funkcyjny należny wcześniej 
pracownikowi nieobecnemu.”,  
  
3) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
    „5. Pracownik zachowuje prawo do dodatku zadaniowego w okresie 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, na zasadach określonych Prawem  
o szkolnictwie wyższym i nauce”. 
  
4) Załącznik  nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 1,  

5) Załącznik  nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2, 

6) Załącznik  nr 4 otrzymuje brzmienie  zgodne z załącznikiem nr 3, 

7) Załącznik  nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4, 

8) Załącznik  nr 8 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5, 

9)  Załącznik  nr 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6. 



 
§ 2 

Zmiany w Regulaminie, o których mowa w § 1 wchodzą w życie po upływie dwóch 
tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników poprzez umieszczenie na 
stronie internetowej Uniwersytetu.  

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
                                                                                                  R e k t o r 
 
 
                                  prof. dr hab. Andrzej Tykarski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


