
BSP.021.17.2020 

Zarządzenie Nr 145/20 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 09 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku  

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

2020.85 tj.) w zw. z § 43 ust. 3 pkt 2 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku i § 2 ust. 2 pkt 3 

Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia Nr 120/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 10 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmiany: 

1) w § 2 pkt 3 po podpunkcie g dodaje się podpunkt h w brzmieniu: „h) dodatku 

projektowego,”; 

2) w § 4 ust. 4 wprowadza się zmiany: 

a) pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) 83% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – w 

przypadku profesora uczelni;” 

b) pkt 3) otrzymuje brzmienie: „3)  73% wynagrodzenia określonego w pkt 1 w 

przypadku adiunkta”; 

c) pkt 4) otrzymuje brzmienie: „ 4) 50% wynagrodzenia określonego w pkt 1 w 

przypadku asystenta, lektora, instruktora, wykładowcy.”; 

3) w § 6 po ust 9. dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „10. Awans zawodowy i wynikająca z 

niego zmiana wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego i nauczyciela 

wychowania przedszkolnego następuje od kolejnego roku odpowiednio akademickiego 

lub szkolnego.”; 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: „1. Za godziny ponadwymiarowe o których mowa w art. 127 

ust. 6 i 7 ustawy, nauczyciele akademiccy otrzymują wynagrodzenie obliczone według 

następujących stawek: 

Stanowisko Stawka za 1 h obliczeniową 

odpowiadającą 45 minutom 

Profesor 1,8% - 3,6 % minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego profesora, 

określonego w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu 

Profesor uczelni  1,8% - 3,6 % minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego profesora 

uczelni, określonego w Załączniku nr 1 

do niniejszego Regulaminu 



Adiunkt 1,8% - 3,6 % minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego adiunkta, 

określonego w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu 

Asystent, lektor, instruktor, wykładowca 1,8% - 3,6 % minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta, 

określonego w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu 

 

5) w § 10 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „10. W przypadku uzupełnienia przez 

pracownika dokumentów mających wpływ na wysokość dodatku za staż pracy ust. 2 i 

3 stosuje się odpowiednio.”; 

6) w § 12 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. Dodatek zadaniowy jest płatny z góry w 

przypadku nauczycieli akademickich a w przypadku pozostałych pracowników – jest 

płatny z dołu. Dodatek zadaniowy jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia 

za pracę.”; 

7) Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie:  

„Tabela minimalnych stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

akademickich  

Stanowisko Minimalna stawka wynagrodzenia 

zasadniczego w złotych 

Profesor 6410,00 

Profesor uczelni 5321,00 

Adiunkt 4680,00 

Asystent, lektor instruktor, wykładowca 3205,00 

 

8) Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie:  

„Tabela minimalnych stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi 

Kategoria zaszeregowania Minimalna stawka wynagrodzenia 

zasadniczego w złotych 

I 2800,00 

II 3000,00 

III 3200,00 

IV 3400,00 

V 3600,00 

VI 3800,00 

VII 4000,00 

VIII 4200,00 

IX 4400,00 

X 4600,00 

XI 4800,00 

XII 5000,00 

XIII 5200,00 



XIV 5400,00 

 

9) Załącznik nr 6 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie:  

„Tabela minimalnych stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

Przedszkola Akademickiego 

 

Kategoria zaszeregowania Minimalna stawka wynagrodzenia 

zasadniczego w złotych 

I 2800,00 

II 2900,00 

III 3000,00 

IV 3100,00 

V 3200,00 

VI 3300,00 

VII 3400,00 

VIII 3500,00 

IX 3600,00 

X 3800,00 

XI 3900,00 

 

10) § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„Dodatek zadaniowy wypłaca się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, przy 

czym łączna wysokość dodatku zadaniowego i projektowego nie może przekroczyć 80% 

sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.” 

 

11) Po § 12 dodaje się § 12a o brzmieniu: 

 

„1. Z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, 

pracownikowi może zostać przyznany dodatek projektowy, w sytuacji gdy dodatek ten ma być 

finansowany ze źródeł zewnętrznych. 

2. Dodatek projektowy przyznawany jest w formie:  

a) określonej kwoty, 

b) miesięcznego dodatkowego wynagrodzenia w stałej kwocie (ryczałt), 

c) wg stawki wynikającej z godzinowego zaangażowania pracownika w wykonywanie 

zadań określonych w ust. 1. 

3. Dodatek projektowy może być przyznany jednorazowo lub na czas określony. 



4. Dodatek projektowy wypłaca się w ramach posiadanych środków, przy czym łączna 

wysokość dodatku projektowego i dodatku zadaniowego nie może przekroczyć 80% 

sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 

5. Pracownik może w jednym czasie otrzymać kilka dodatków projektowych pod 

warunkiem, że każdy z dodatków jest przyznawany za inny zakres zadań i łącznie nie 

może przekroczyć kwoty wskazanej w pkt. 4. 

6. Dodatek projektowy przysługuje w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie 

dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy, pod warunkiem realizacji zadań lub 

obowiązków za które został przyznany. 

7. Dodatek projektowy pomniejszany jest proporcjonalnie za czas absencji chorobowej 

bądź nieobecności w pracy związanej z koniecznością sprawowania osobistej opieki 

nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które zachowuje prawo do 

wynagrodzenia lub otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego, chyba że absencja 

nie wpłynęła na realizację obowiązków lub zadań za jakie dodatek został przyznany. 

8. Decyzję o przyznaniu dodatku projektowego podejmuje Rektor lub osoba przez niego 

upoważniona z własnej inicjatywy albo na wniosek kierownika komórki organizacyjnej 

lub kierownika projektu. 

9. Decyzja o przyznaniu dodatku projektowego zawiera informację na temat okresu 

obowiązywania przyznanego dodatku, zakresu zwiększonych obowiązków lub zadań 

albo charakteru pracy lub warunków jej wykonywania oraz maksymalnego wymiaru 

czasu pracy poświęconego na realizację obowiązków lub zadań. 

10. Na podstawie decyzji Rektora lub osoby przez niego upoważnionej pracownik jest 

informowany o warunkach przyznanego dodatku projektowego. 

11. W przypadku niewykonania całości lub części zadań przez pracownika, które stanowiły 

uzasadnienie przyznania dodatku projektowego w określonej wysokości, na wniosek 

osoby, która złożyła wniosek o przyznanie dodatku, Rektor lub osoba przez niego 

upoważniona może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłaty dodatku projektowego lub 

zmniejszeniu jego wysokości. 

12. W przypadku ustania okoliczności uzasadniających otrzymywanie przez pracownika 

dodatku projektowego, zaprzestaje się wypłaty dodatku. 

13. Dodatek projektowy jest wypłacany w terminach przewidzianych w warunkach 

dotyczących uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania.” 

 



12) w Załączniku nr 3 do Regulaminu wynagradzania - Tabela podstawowych stanowisk 

pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pracowników 

administracyjnych i obsługi - w wierszu lp. 14 skreśla się wymagany staż dla osoby  z 

wykształceniem średnim oraz uzupełnia się staż pracy dla osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym: min. 2 lata; 

13)  w Załączniku nr 3 do Regulaminu wynagradzania - Tabela podstawowych stanowisk 

pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pracowników 

administracyjnych i obsługi - w wierszu lp. 15 skreśla się wymagany staż dla osoby  z 

wykształceniem średnim oraz uzupełnia się staż pracy dla osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym: min. 2 lata; 

14) Załącznik nr 8 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie „Tabela 

miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników przedszkola pełniących 

funkcje kierownicze 

 

 

§3. 

Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania wraz załącznikami stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§4. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r., nie wcześniej jednak niż po upływie 

dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom za pomocą służbowej 

poczty elektronicznej.   

2. Dodatek projektowy może być przyznany za zwiększenie obowiązków służbowych lub 

powierzenie dodatkowych zadań, jeśli te zdarzenia wystąpiły po wejściu w życie 

niniejszego zarządzenia.   

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz  

Lp. Kategoria dodatku 

funkcyjnego 

Stawka dodatku funkcyjnego w złotych 

1. 1 100,00 – 500,00  

2. 2 300,00 – 1000,00 

3. 3 500,00 - 1200,00 


