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Zarządzenie nr 27/2016/2017 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z 7 listopada  2016 roku 

w sprawie zasad wypłacania dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych  

w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020  

oraz programu Euratom ze środków przyznawanych Uniwersytetowi im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 

konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie”  

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym 

(tj. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), w związku z § 2 Uchwały nr 85/2009 Senatu 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 września 2009 r. w sprawie 

zatrudniania i wynagradzania osób biorących udział w realizacji projektów finansowanych  

z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

6 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz 

rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy 

naukowej z zagranicą (Dz. U. 2015, poz. 2047) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

ogłosił nabór ciągły wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie” 

na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym 

w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom.  

2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizując projekty w ramach programu 

ramowego Horyzont 2020 lub Euratom, zgodnie z zasadami konkursu „Premia na 

Horyzoncie”, może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie 

kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów 

w ramach programu ramowego Horyzont 2020 lub programu Euratom.  

http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia-nauka/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-6-listopada-2015-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkow-finansowych-na-nauke-przeznaczonych-na-finansowanie-wspolpracy-naukowej-z-zagranica.html
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia-nauka/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-6-listopada-2015-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkow-finansowych-na-nauke-przeznaczonych-na-finansowanie-wspolpracy-naukowej-z-zagranica.html
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia-nauka/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-6-listopada-2015-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkow-finansowych-na-nauke-przeznaczonych-na-finansowanie-wspolpracy-naukowej-z-zagranica.html
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3. W przypadku wydania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji  

o finansowaniu wniosku złożonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu oraz podpisania umowy określającej warunki jej realizacji, finansowania  

i rozliczania przyznanych środków finansowych, przekazane środki finansowe będą 

wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w § 2.  

§ 2. 

1. Środki finansowe na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzenia, przyznane  

na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz umów o których mowa 

w § 1 ust. 3, mogą być przeznaczane na przyznawanie i wypłacanie, osobom 

zaangażowanym w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 

lub programu Euratom, dodatków specjalnych, o których mowa w § 19 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków 

wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U 2013, poz. 1571, ze zm.). 

2. Dodatki do wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 przyznaje Rektor na pisemny 

wniosek kierownika/koordynatora projektu, w którym zostały przyznane środki finansowe 

na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzenia.  

3. Wnioski kierownika/koordynatora projektu, o których mowa w ust. 2 muszą uwzględniać 

następujące zasady : 

a)   Kierownicy/koordynatorzy projektów, w których środki na finansowanie dodatków do 

wynagrodzeń zostały przyznane w wysokości 20 % finansowania projektu ze 

środków Unii Europejskiej – co najmniej 40 % tych środków muszą przeznaczyć na 

dodatki do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu innych niż 

kierownik/koordynator projektu,  

b)    Kierownicy/koordynatorzy projektów, w których środki na finansowanie dodatków do 

wynagrodzeń zostały przyznane w wysokości 25 % finansowania projektu ze 

środków Unii Europejskiej – co najmniej 50 % tych środków muszą przeznaczyć na 

dodatki do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu innych niż 

kierownik/koordynator projektu. 

4. Dodatki do wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą być wypłacane 

zgodnie z zasadami oraz terminami określonymi w decyzjach Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego oraz umowach o których mowa w § 1 ust. 3, z uwzględnieniem 
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postanowień rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 

2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U 2013, 

poz. 1571, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(j.t. Dz. U. 2012, poz. 572, ze zm.).  

§ 3. 

1. Kierownik/koordynator projektu, w którym zostały przyznane środki finansowe na 

finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe 

przyznawanie i wypłacanie dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w § 2 powyżej.  

2. Kierownik/koordynator projektu, w którym zostały przyznane środki finansowe na 

finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzenia, odpowiada w szczególności za : 

a)  prawidłową realizację postanowień decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

oraz umowy, o której mowa w § 1 ust. 3,  

b)  podpisywanie dokumentów finansowych związanych z realizacją postanowień decyzji 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, 

c)  sprawozdawczość i nadzór nad realizacją postanowień decyzji Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego oraz umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, 

d)  nadzór nad prawidłowym i terminowym wydatkowaniem środków i sporządzaniem 

raportów oraz prawidłowe rozliczenie środków finansowych otrzymanych przez 

uczelnię w związku z realizacją postanowień decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, 

e)  nadzór nad prawidłowym gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji związanej z 

realizacją postanowień decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz umowy, 

o której mowa w § 1 ust. 3. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 


