Komunikat nr 4/2009
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2009 roku
w sprawie P O R O Z U M I E N I A
między Związkami Zawodowymi działającymi w Uczelni a Rektorem Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu zawartego w dniu 21 lipca 2009 roku
dotyczącego zasad podziału dodatkowej dotacji stacjonarnej z przeznaczeniem na
zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu w 2009 roku
Działając na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MNiSW-DFSZFD-7041-1703-3/EB/09 z dnia 08 czerwca 2009 roku ustala się poniższe
zasady podziału zwiększonej dotacji stacjonarnej w 2009 roku.
1. Kwota przewidziana do podziału w 2009 r. wynosi 3.010,5tys. zł.
2. Strony uzgadniają, że dotacja zostanie podzielona w następującej proporcji:
a) 64,5% dotacji dla nauczycieli akademickich,
b) 35,5% dotacji dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
przy czym z kwoty dotacji muszą zostać pokryte należności powiązane z wynagrodzeniami
np. składki ZUS.
3. Za okres od 1 stycznia do 30 września br. zostaną dokonane dwie wypłaty wynagrodzenia
w wysokości ustalonej przy założeniu, że miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto w tym
okresie zostaje podwyższone o 4,26 %, przy czym:
 wyrównanie wynagrodzenia za okres 1.01.2009 – 30.06.2009 zostanie
wypłacone w formie jednorazowej spłaty do 10-go sierpnia br.,
 wyrównanie wynagrodzenia za okres 1.07.2009 – 30.09.2009 zostanie
wypłacone w formie jednorazowej spłaty do 1-go października br.
4. W miesiącu październiku br. po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Uczelni zostanie
podjęta decyzja co do dalszego sposobu zwiększenia wynagrodzeń pracowników UEP.
5. Wypłaty wynagrodzeń, o których jest mowa w pkt. 3 obejmują następujących pracowników
UEP:
 nauczycieli akademickich,
 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z wyjątkiem
pracowników Domów Studenckich),
 pracowników pobierających podwyższone wynagrodzenie w związku
z przejściem na emeryturę.
6. Podwyżki nie otrzymują pracownicy, których wynagrodzenia finansowane są z innych
źródeł niż dotacja budżetowa tj. z funduszy Unii Europejskiej i funduszy międzynarodowych.
7. Podwyżki nie otrzymują pracownicy, którzy rozwiązali stosunek pracy z UEP do dnia
30 czerwca 2009 roku, z wyjątkiem osób, które do tego dnia rozwiązały stosunek pracy
z Uczelnią z powodu przejścia na emeryturę.

8. Zwiększenie wynagrodzeń w grupie pracowników Domów Studenckich będzie
sfinansowane z innych źródeł niż dotacja budżetowa.
9. Władze Uczelni zgłaszają gotowość do podjęcia rozmów w sprawie kształtowania się
wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu w poszczególnych grupach pracowniczych oraz na
poszczególnych stanowiskach. Władze Uczelni przyjmują do wiadomości zgłoszony przez
oba Związki Zawodowe problem dysproporcji wynagrodzeń w poszczególnych grupach
nauczycieli akademickich.
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