
   Zarządzenie Rektora  
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu  

nr  20/2022 z dnia 20.05.2022 r. 
w sprawie: dodatku zadaniowego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 

w Akademii Muzycznej im.  Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w  2022 roku 
 
Na podstawie art. 23 ust. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U.2018.1668 ze zm.) oraz par. 8 Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Muzycznej 
ustalam, co następuje: 

 
§ 1 

1. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 
oraz Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej na studia I i II stopnia, rektor przyznaje dodatek 
zadaniowy. 
 

2. Za udział w pracach komisji rekrutacyjnej przysługuje jednorazowo w danym roku 
akademickim dodatek zadaniowy w wysokości uzależnionej od funkcji pełnionej w komisji, 
nieprzekraczającej 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
pracownika. 
 

§ 2 
 

Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) 
przysługuje następujący dodatek zadaniowy: 
 
  

1. Przewodniczący UKR 1400 zł 

2. Z-ca Przewodniczącego UKR 600 zł 

3. Sekretarz UKR 800 zł 

4. Z-ca Sekretarza UKR 400 zł 

5. Członkowie UKR 400 zł 

 
 

§ 3 
 

Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (IKR) 
przysługuje następujący dodatek zadaniowy: 
 
  

1. Przewodniczący IKR 750 zł 

2. Z-ca Przewodniczącego IKR 400 zł 

3. Sekretarz IKR 500 zł 

4. Członkowie IKR 250 zł 

5. Przewodniczący Komisji 
Egzaminacyjnej 

500 zł 

6.  Członek Komisji 
Egzaminacyjnej 

250 zł 

 
 

 



               
 

§ 4 
 

Nauczyciel akademicki biorący udział w pracach uczelnianej i instytutowej komisji rekrutacyjnej,        
w jakiejkolwiek roli  otrzymuje tylko jeden (wyższy) dodatek zadaniowy wymieniony  w  § 2-3. 
 

§ 5 
 
W przypadku wykonywania czynności związanych z organizacją i obsługą procesu rekrutacyjnego 
przez osobę niebędącą pracownikiem Akademii Muzycznej, Rektor zawiera z tą osobą umowę 
cywilnoprawną. Kwota z tego tytułu jest równa dodatkowi zadaniowemu dla członka IKR. 
 
 

§ 6 
 
W przypadku zmian w składzie komisji, dodatek zadaniowy zostaje wypłacony proporcjonalnie do 
przepracowanego okresu pracy. 
 
 

             Rektor 

 

         prof.  dr  hab. Hanna Kostrzewska 

 


