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Zarządzenie Nr 152/20 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 15 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie ustalenia zasad angażowania pracowników w realizację przedsięwzięć 

finansowanych ze środków zewnętrznych 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U.2020.85 t.j.) i § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Pracownicy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku mogą być zaangażowani 

w realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy UE, 

z zachowaniem poniższych zasad: 

1) zaangażowanie pracownika nie może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla 

realizacji podstawowych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku; 

2) koszty zaangażowania pracownika, w tym koszty pracodawcy i dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, powinny być zabezpieczone w kosztorysie. 

§ 2. 

Pracownik może zostać zaangażowany w realizację przedsięwzięcia w następujących formach: 

1) zatrudnienie na cały etat lub na część etatu – wynagrodzenie ustala się na poziomie 

średniego wynagrodzenia na danym lub adekwatnym stanowisku obowiązującym 

w uczelni w dacie zatrudnienia; 

2) oddelegowanie na część etatu – wynagrodzenie ustala się w wysokości proporcjonalnej 

do wymiaru etatu i wynagrodzenia na danym stanowisku; 

3) powierzenie dodatkowych zadań lub zwiększenie liczby realizowanych zadań – 

wynagrodzenie ustala się jako dodatek projektowy, w maksymalnej wysokości do 80% 

miesięcznego wynagrodzenia obejmującego wynagrodzenie zasadnicze i dodatek 

funkcyjny; 

4) polecenie pracy w nadgodzinach lub godzinach ponadwymiarowych  - w sytuacjach, 

gdy ze względu na charakter obowiązków nie jest możliwe wykonanie zadań  

w godzinach pracy wg stawek kosztorysu przedsięwzięcia (bez udzielania czasu 

wolnego); 

5) zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej – w sytuacjach, gdy charakter 

wykonywanych obowiązków oraz umowa o przekazanie środków zewnętrznych na to 

pozwala.  



§ 3. 

1. Z wnioskiem o zaangażowanie pracownika do realizacji przedsięwzięcia występuje 

osoba odpowiedzialna za koordynowanie działań, np. koordynator projektu. 

2. Wniosek musi zostać zaopiniowany przez: 

1) Kierownika Biura Zarządzania Funduszami – w zakresie spełnienia warunków 

kwalifikowalności wydatku z budżetu projektu; 

2) bezpośredniego przełożonego pracownika; 

3) Biuro ds. pracowniczych; 

4) Kwestora;  

5) Prorektora ds. nauczania i studentów – w przypadku nauczycieli akademickich; 

6) Dyrektora Administracyjnego – w przypadku pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. 

3. Decyzję podejmuje Rektor.  

4. Pomocniczy wzór wniosku określa załącznik do niniejszego zarządzenia. Wniosek 

może być modyfikowany.   

§ 4. 

1. Koordynator przedsięwzięcia jest odpowiedzialny za prawidłowe ustalenie formy 

zaangażowania pracownika i wysokości wynagrodzenia z tego tytułu oraz rozliczenie 

kosztów w ramach projektu.  

2. Biuro ds. pracowncizych udostępnia koordynatorowi przedsięwzięcia dokumenty oraz 

informacje niezbędne do prawidłowego zaangażowania pracownika oraz rozliczania 

wydatku w czasie realizacji przedsięwzięcia. 

§ 5. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz postanowienia umowy o powierzenie 

środków zewnętrznych.. 

2. W sprawach spornych wątpliwości rozstrzyga Rektor. 

§6. 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Zarządzania Funduszami. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Administracyjnemu. 

§7. 

Traci moc Zarządzenie Nr 121/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad angażowania pracowników w 

realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych. 

 

 



§8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do angażowania 

pracowników do realizacji przedsięwzięć od dnia 1 stycznia 2021 roku.  

 

      Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

  



Załącznik do Zarządzenia Nr 152/20 

Rektora PUZ we Włocławku 

z dnia 15 grudnia 2020 

 

Wniosek o zaangażowanie pracownika w realizację przedsięwzięcia finansowanego ze 

środków zewnętrznych 

 

1. Nazwa przedsięwzięcia* ………………….. 

2. Okres realizacji przedsięwzięcia*: ………………………… 

3. Imię i nazwisko pracownika: ………………………….. 

4. Stanowisko w uczelni: ………………………………….  

5. Stanowisko w przedsięwzięciu*: ………………………………………………. 

6. Forma zaangażowania (w tym wymiar czasu pracy): …………………………………. 

7. Okres zaangażowania w przedsięwzięciu*: …………. 

8. Opis zadań wykonywanych przez pracownika w przedsięwzięciu*: …………………. 

9. Forma i wysokość wynagrodzenia w przedsięwzięciu*: 

1) wynagrodzenie zasadnicze – ……………….. 

2) dodatek za staż pracy …. %,  tj.  - …………………. 

3) dodatek projektowy: …………………………………….. 

4) godziny nadliczbowe :………………………………….. 

5) dodatkowe wynagrodzenie roczne: TAK – NIE ** 

6) inne  ………………………………………… 

Razem …………………………. zł brutto (miesięcznie/jednorazowo) 

10. Dodatkowe informacje (ważne i niezbędne do podjęcia decyzji, w tym sposób 

rozliczania):………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

............................................ 

data i podpis wnioskodawcy 

* Przedsięwzięcie/projekt/ zadanie zlecone /dotacja /inne 

** uzasadnienie pkt. 10 

 

Opinia Kierownika Biura Zarządzania Funduszami: 

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

......................................... 

data i podpis 



 

Opinia bezpośredniego przełożonego: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

......................................... 

data i podpis  

Opinia Kierownika Biura ds. pracowniczych  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

........................................ 

data i podpis  

Opinia Kwestora: 

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

......................................... 

data i podpis 

 

Opinia Prorektora ds. nauczania i studentów/ Dyrektora Administracyjnego: 

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

......................................... 

data i podpis 

Decyzja Rektora: 

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

......................................... 

data i podpis 

  



 


