
Pismo okólne nr 1/2022 Rektora UR 

z dnia 17 stycznia 2022 r.

Uprzejmie informuję, że od 17 stycznia 2022 r. wprowadzam zmianę procedur 

w następujących kwestiach:

I. Przy uzyskiwaniu zgody na finansowanie postępowania o nadanie stopnia naukowego 

lub tytułu naukowego (w tym w zakresie sztuki), będą obowiązywały następujące zasady:

• Uczelnia pokryje 100% kosztów tylko pierwszego postępowania,

• kolejne postępowanie, przeprowadzane w wyniku nieudanych, 

wcześniejszych prób, będą finansowane najwyżej w 50% (drugi wniosek) oraz 

w 25% (trzeci wniosek).

W każdym z ww. przypadków konieczna jest pozytywna opinia Prorektora ds. danego 

Kolegium.

II. Ewentualne, uzasadnione podwyżki (niewielkie korekty) wynagrodzenia 

zasadniczego będą rozpatrywane raz w roku (z mocą obowiązującą od 1 września). 

Wniosek składa sam zainteresowany. Wymaga on zaopiniowania przez Prorektora ds. 

danego Kolegium lub zgodnie z kompetencjami: Prorektora ds. Studenckich 

i Kształcenia, Kanclerza, Kwestora, Dyrektora Biura Rektora. Wnioski należy składać 

do Biura Rektora w okresie czerwiec-lipiec.

III. Wnioski o dodatkową premię motywacyjno-uznaniową (w grupie pracowników 

administracji i obsługi) będą rozpatrywane raz na kwartał. Stosowne podania, 

uwzględniające tylko zadania wykraczające poza zakres obowiązków przypisany do 

danego stanowiska, należy składać do Biura Rektora do końca każdego kwartału. 

Wnioskującym jest bezpośredni przełożony, a opiniującym zgodnie z kompetencjami: 

Prorektor ds. Kolegium, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Kanclerz, Kwestor, 

Dyrektor Biura Rektora.



IV. Tzw. dodatek projakościowy będzie naliczony i wypłacony wcześniej niż w latach 

ubiegłych, co powinno złagodzić dotykające nas wszystkich skutki inflacji. Do 

końca lutego dyrektorzy instytutów oraz innych samodzielnych jednostek UR 

powinni przedłożyć w Biurze Rektora indywidulane ankiety pracowników, według 

wzoru z Zarządzenia nr 45/2021 Rektora, które w całości zachowuje moc 

obowiązującą. Umożliwi to wypłatę tzw. „projakościówki" już w kwietniu.

Bardzo proszę o rozważne decyzje, zwłaszcza w sprawach wymienionych 

w punktach II i III. Z dotychczasowych doświadczeń jasno wynika, że w wielu 

przypadkach wnioski są nieuzasadnione, a możliwość występowania o korektę 

wynagrodzeń czy premie jest nadużywana. Trzeba także pamiętać o niejasnej 

i trudnej sytuacji Uczelni w obliczu inflacji i tzw. Polskiego Ładu.

Wprowadzenie czytelnych zasad pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie 

finansami w zakresie polityki płacowej i likwidację istniejących jeszcze dysproporcji 

wynagrodzeń w grupie pracowników administracji i obsługi.
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