
BSP.021.4.2021 

Zarządzenie Nr 123/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 09 grudnia 2021 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 

(t. j. Dz. U. z  2021r., poz. 478) 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, zmienionym Zarządzeniem Nr 145/2020 Rektora Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 09 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany: 

1) w § 2 pkt 3) po literze h dodaje się litery i - l w brzmieniu:  

„i) dodatku za praktyki;  

j) dodatku za rekrutację;  

k) dodatku dydaktycznego;  

l) dodatku dla recenzenta.”; 

 

2) § 9 otrzymuje brzmienie:  

„1. Termin, miejsce, czas oraz częstotliwość wypłaty wynagrodzenia określa 

Regulamin pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Dodatki do wynagrodzenia: projektowy, za praktyki, za rekrutację, dydaktyczny i dla 

recenzenta wypłaca się z dołu, raz w miesiącu, nie później niż do 10 dnia następnego 

miesiącu po zakończeniu okresu za jaki dodatek przysługuje.” 

 

3) w § 10 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:  

„11. Zakończony okres zatrudnienia uwzględnia się również w przypadku,  

gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy zagranicznego w ramach stosunku pracy 

w rozumieniu prawa kraju, w którym praca była wykonywana. Dokumenty 

potwierdzające zakończone okresy zatrudnienia powinny zawierać co najmniej 

następujące dane:  

1) oznaczenie pracodawcy, ze wskazaniem jego pełnej nazwy wraz z wyróżnieniem 

formy prawnej, w jakiej prowadzi działalność albo oznaczenie podmiotu 

uprawnionego do wystawienia dokumentu poświadczającego okresy zatrudnienia; 

2) wskazanie siedziby oraz dokładnego adresu pracodawcy albo podmiotu 

uprawnionego do wystawienia dokumentu poświadczającego okresy zatrudnienia; 



3) oznaczenie pracownika oraz okresu jego zatrudnienia, w taki sposób, aby wskazany 

był dzień, miesiąc, rok rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia; 

4) oznaczenie identyfikujące osobę, która wystawiła dokument oraz podpis tej osoby, 

z tym, że dokumenty sporządzone w języku obcym, należy przedłożyć Uczelni  

wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.”; 

 

4) w § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

„§11.Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach 

związanych z kierowaniem jednostką lub komórką organizacyjna oraz radcy 

prawnemu, z tym że jednostka lub komórka organizacyjna, nie może liczyć mniej 

niż 5 osób, w tym osoba kierująca. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym nie dotyczy stanowisk pracy, co do których powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa wprowadzają odstępstwo od takiego wymogu.”; 

 

5) w § 12 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:  

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

przy czym maksymalna wysokość dodatku zadaniowego nie może przekroczyć 80% 

sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.  

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

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

przekroczyć w miesiącu wypłaty kwoty wskazanej w ust. 4. W przypadku dodatku 

zadaniowego wypłacanego za okres dłuższy niż jeden miesiąc kwotę dodatku  

za poszczególne miesiące ustala się proporcjonalnie do okresu zaangażowania.”; 

 

6) w § 12 a ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:  

„4. Dodatek projektowy wypłaca się w ramach posiadanych środków  

na wynagrodzenia, przy czym maksymalna wysokość dodatku projektowego nie może 

przekroczyć miesięcznie 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 przyznany za inny zakres zadań i łącznie nie może 

przekroczyć w miesiącu wypłaty kwoty wskazanej w ust. 4. W przypadku dodatku 

projektowego wypłacanego za okres dłuższy niż jeden miesiąc kwotę dodatku  

za poszczególne miesiące ustala się proporcjonalnie do okresu zaangażowania  

w realizację projektu.”; 

 

7) w § 12a po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu”  

„14. Warunki i tryb angażowania pracowników w projektach określa Rektor w drodze 

odrębnego zarządzenia.” 

 

 

 

 



8) po § 13 dodaje się § 13 a zatytułowany „Dodatek za praktyki” w brzmieniu:  

 

„1. Nauczyciele akademiccy sprawujący opiekę nad studenckim praktykami 

zawodowymi otrzymują jednorazowy dodatek za praktyki, którego wysokość zależy  

od liczby studentów przypadających na jednego opiekuna. 

2. Dodatek za praktyki jest wypłacany jednorazowo po zakończeniu roku 

akademickiego, w którym te praktyki były realizowane przez studentów. 

3. Szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatku za praktyki określa Rektor  

w drodze odrębnego zarządzenia.”; 

 

9) po § 13 a dodaje się § 13 b zatytułowany „Dodatek za rekrutację” w brzmieniu:  

„1. Za udział w pracach komisji rekrutacyjnej oraz zaangażowanie w organizację 

rekrutacji pracownikowi przysługuje dodatek za rekrutację. 

2. Wysokość dodatku jest uzależniona od liczby kandydatów i nakładu pracy  

oraz pełnionej funkcji. 

3. Szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatku za rekrutację określa Rektor 

w drodze odrębnego zarządzenia.”; 

 

10) po § 13 b dodaje się § 13 c zatytułowany „Dodatek dydaktyczny” w brzmieniu:  

„1. Dodatek dydaktyczny jest przyznawany nauczycielom akademickim  

za ponadprzeciętne zaangażowanie w przygotowywanie programów studiów, 

podnoszenie jakości kształcenia lub realizację zajęć dydaktycznych.  

2. Dodatek dydaktyczny jest przyznawany przez Rektora z własnej inicjatywy  

lub na wniosek kierownika jednostki.  

3. Dodatek dydaktyczny jest przyznawany na czas określony, od 3 miesięcy do 9 

miesięcy, w maksymalnej wysokości wynoszącej miesięcznie 80% sumy 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego otrzymywanego przez pracownika. 

W przypadku dodatku dydaktycznego wypłacanego za okres dłuższy niż jeden miesiąc 

kwotę dodatku za poszczególne miesiące ustala się proporcjonalnie do okresu 

zaangażowania”.   

 

11) po § 13 c dodaje się § 13 d zatytułowany „Dodatek dla recenzenta” w brzmieniu:  

„1. Recenzent prac licencjackich otrzymuje dodatek dla recenzenta w wysokości 

odpowiadającej stawce za godziny ponadwymiarowe przy zastosowaniu przelicznika – 

stawka za jedną godzinę ponadwymiarową (wg stawki określonej dla stanowiska, na 

którym jest zatrudniony nauczyciel), za dwie zrecenzowane prace dyplomowe.    

2. Wnioski o przyznanie dodatków dla recenzentów prac dyplomowych, o których 

mowa w ust. 1, składają do Rektora kierownicy zakładów.” 

 

 



12) w § 22 ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

„9. Premia uznaniowa jest wypłacana nie później niż w kolejnym miesiącu 

przypadającym po kwartale, za który została przyznana.”; 

 

13) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności 

do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę 

lub emeryturę, dla którego uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, przysługuje 

jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia 

zasadniczego otrzymanego za ostatni pełny miesiąc zatrudnienia.”; 

 

14) Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie:  

„Tabela minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi” 

Kategoria zaszeregowania Minimalna stawka wynagrodzenia 

zasadniczego w złotych 

I 3010,00 

II 3100,00 

III 3200,00 

IV 3300,00 

V 3400,00 

VI 3500,00 

VII 3600,00 

VIII 3700,00 

IX 3800,00 

X 3900,00 

XI 4000,00 

XII 4100,00 

XIII 4200,00 

XIV 4300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



15) Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie: 

 

 

„Tabela podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego 

zaszeregowania pracowników administracyjnych i obsługi 

Lp. Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje Kategoria 

wykształcenie 
liczba lat 

pracy 

minimalnego 

zaszeregowania 

dodatku 

funkcyjnego 

1.  
Dyrektor 

administracyjny 

wyższe 

magisterskie 

8, w tym 4 na 

stanowisku 

kierowniczym 

X 5–8 

2.  Kwestor 
wyższe 

magisterskie 

8, w tym 4 na 

stanowisku 

kierowniczym 

lub 

samodzielnym 

IX 4–7 

3.  Radca prawny według odrębnych przepisów VIII 1–3 

4.  

Pełnomocnik do 

spraw ochrony 

informacji 

niejawnych 

według odrębnych przepisów V - 

5.  

Główny specjalista, 

kierownik działu lub 

innej równorzędnej 

komórki 

organizacyjnej, 

administrator sieci, 

 

wyższe 5 VII 2–6 

6.  Kustosz biblioteczny według odrębnych przepisów VII 2-6 

7.  

Starszy  specjalista 

do spraw 

finansowych, 

administracyjnych 

lub ekonomicznych 

albo informatyki, 

 

wyższe 5 VI 2–6 

8.  Starszy bibliotekarz według odrębnych przepisów VI 2-6 

9.  

Specjalista   do 

spraw finansowych, 

administracyjnych 

lub ekonomicznych, 

kierownik domu 

studenckiego, 

koordynator,  

wyższe 3 

III 

 
1–4 

średnie 8 

10.  Bibliotekarz według odrębnych przepisów II 1-4 

11.  

Specjalista do spraw 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy i/lub 

p.poż 

według odrębnych przepisów II - 

12.  

Starszy (lub 

samodzielny): 

Referent techniczny, 

ekonomiczny, 

wyższe 1 

I 

 
- 

średnie 4 



 

16) Załącznik nr 6 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie: 

„Tabela minimalnych miesięcznych stawek wynagradzania pracowników przedszkola” 

Kategoria zaszeregowania Minimalna stawka wynagrodzenia 

zasadniczego w złotych 

I 3010,00 

II 3100,00 

III 3200,00 

IV 3300,00 

V 3400,00 

VI 3500,00 

VII 3600,00 

VIII 3700,00 

IX 3800,00 

X 3900,00 

XI 4000,00 

 

§ 2. 

Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia.  

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r., nie wcześniej jednak niż po upływie dwóch tygodni 

od dnia podania go do wiadomości pracownikom za pomocą służbowej poczty elektronicznej. 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

administracyjny, 

finansowy,  

13. Młodszy bibliotekarz według odrębnych przepisów I  

14. 
Administrator 

budynku 

średnie - 
I 

 
- Zasadnicze 

zawodowe 
2 

15. Kierowca 

średnie - 

I - Zasadnicze 

zawodowe 
2 

16. 

Pracownik 

gospodarczy, 

konserwator 

podstawowe - I - 

17. 

Pomocniczy 

pracownik 

administracji lub 

obsługi 

podstawowe - I - 


