
BSP.021.15.2022 

Zarządzenie Nr 119/22 

Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

z dnia 13 grudnia 2022 roku 

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych  

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. 2022.574) w zw. z § 43 ust. 3 pkt 2 Statutu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku i § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie wynagradzania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 120/19 Rektora Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) z 

dnia 10 grudnia 2019 roku, zmienionym: zarządzeniem nr 145/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku, 

nr 33/21 z dnia 12 marca 2021 roku,  zarządzeniem nr 123/21 z dnia 9 grudnia 2021 roku, 

zarządzeniem nr 124/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku i zarządzeniem nr 42/22 z dnia 14 czerwca 

2022 roku Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku), wprowadza się zmiany polegające na tym, 

że: 

1) ilekroć w Regulaminie wynagradzania pojawia się nazwa „Państwowa Uczelnia 

Zawodowa we Włocławku” zastępuje się ją nazwą „Państwowa Akademia Nauk 

Stosowanych we Włocławku”;  

2) w § 1 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „kierowniku jednostki lub komórki 

organizacyjnej – rozumie się przez to osobę zatrudnioną na stanowisku: dziekana, 

dyrektora, kierownika, koordynatora, głównego specjalisty kierującego działem lub 

osobę, której powierzono kierowanie jednostką lub komórką organizacyjną;” 

3) § 12 a otrzymuje brzmienie:  

„§ 12a 

1. Z tytułu powierzenia dodatkowych zadań lub zwiększenia liczby realizowanych 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). 

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



4. 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 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

pracownika.. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Wniosek o przyznanie 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. 

8. Pracownik jest informowany o warunkach przyznanego dodatku projektowego. 

9. 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 Dyrektor Administracyjny (w 

zależności kto podjął decyzje o przyznaniu dodatku projektowego)  może podjąć decyzję o 

wstrzymaniu wypłaty dodatku projektowego lub zmniejszeniu jego wysokości. 

10. W przypadku ustania okoliczności uzasadniających otrzymywanie przez pracownika 

dodatku projektowego, zaprzestaje się wypłaty dodatku. 

11. Dodatek projektowy jest wypłacany w terminach przewidzianych w warunkach 

dotyczących uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania. 

12. Warunki i tryb angażowania pracowników w projektach określa Rektor w drodze 

odrębnego zarządzenia.” 

 

4) w § 13d ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Recenzent prac dyplomowych 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.”; 

5) Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie: 

 

 

 

6) Załącznik nr 3 „Tabela minimalnych stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”; 

 

 

„Załącznik  Nr 3 do Regulaminu wynagradzania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku  

 

 

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.  Zastępca kwestora 
wyższe 

magisterskie 

6, w tym 3 na 

stanowisku 

kierowniczym 

lub 

samodzielnym 

VIII 2-6 

4.  Radca prawny według odrębnych przepisów VIII 1–3 

5.  

Pełnomocnik do 

spraw ochrony 

informacji 

niejawnych 

według odrębnych przepisów V - 

6.  Pełnomocnik rektora  wyższe 5 VI 2-6 

7.  

Główny specjalista, 

kierownik działu lub 

innej równorzędnej 

komórki 

organizacyjnej, 

administrator sieci,  

 

wyższe 5 VII 2–6 

8.  Kustosz biblioteczny Wyższe 5 VII 2-6 

9.  
Starszy  specjalista 

do spraw 
wyższe 5 VI 2–6 



 

 

7) Załącznik nr 4 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie: 

„Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich 

pełniących funkcje kierownicze 

Lp. Funkcja 
Stawka dodatku funkcyjnego 

w złotych 

1. Rektor 2.600,00 – 4.000,00 

2. prorektor 1.500,00 – 3.000,00 

3. dziekan, kierownik zakładu, studium. 200,00 – 1.500,00 

 

 

finansowych, 

administracyjnych 

lub ekonomicznych 

albo informatyki, 

 

10.  Starszy bibliotekarz wyższe 5 VI 2-6 

11.  

Specjalista   do 

spraw finansowych, 

administracyjnych 

lub ekonomicznych, 

kierownik domu 

studenckiego, 

koordynator,  

wyższe 3 

III 

 
1–4 

średnie 8 

12.  Bibliotekarz wyższe 1 II 1-4 

13.  

Specjalista do spraw 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy i/lub 

p.poż/spraw 

obronnych 

według odrębnych przepisów II - 

14.  

Starszy (lub 

samodzielny): 

Referent techniczny, 

ekonomiczny, 

administracyjny, 

finansowy,  

wyższe 1 

I 

 
- 

średnie 4 

14. Młodszy bibliotekarz średnie 3 I  

15. 
Administrator 

budynku 

średnie - 
I 

 
- zasadnicze 

zawodowe 
2 

16. Kierowca 

średnie - 

I - Zasadnicze 

zawodowe 
2 

17. 

Pracownik 

gospodarczy, 

konserwator 

podstawowe - I - 

18. 

Pomocniczy 

pracownik 

administracji lub 

obsługi 

podstawowe - I - 



8) Załącznik nr 6 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie: 

„Załącznik  Nr 6 do Regulaminu wynagradzania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku  

 

 

 

Tabela minimalnych miesięcznych stawek wynagradzania pracowników 

przedszkola 

Kategoria zaszeregowania Minimalna stawka wynagrodzenia 

zasadniczego w złotych 

I 3490,00 

II 3490,00 

III 3490,00 

IV 3490,00 

V 3490,00 

VI 3490,00 

VII 3490,00 

VIII 3500,00 

IX 3600,00 

X 3700,00 

XI 3800,00 

 

9) Załącznik nr 7 do Regulaminu wynagradzania otrzymuje brzmienie: 

„Załącznik  Nr 7 do Regulaminu wynagradzania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku  

 

 

 

Tabela podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego 

zaszeregowania pracowników przedszkola 

Lp. Stanowisko 

Wymagane kwalifikacje Kategoria 

wykształcenie 
liczba lat 

pracy 

minimalnego 

zaszeregowania 

dodatku 

funkcyjnego 

1.  Dyrektor przedszkola 
wyższe 

magisterskie 
5 VII 2-3 

2.  Zastępca dyrektora 
wyższe 

magisterskie 
3 VI 1-2 

3.  
Nauczyciel 

dyplomowany  
według odrębnych przepisów VI  

4.  Nauczyciel mianowany według odrębnych przepisów V  

5.  
Nauczyciel 

kontraktowy 
według odrębnych przepisów IV  

6.  Nauczyciel stażysta według odrębnych przepisów III  

7.  Nauczyciel bez stażu według odrębnych przepisów II  

8.  

Nauczyciel  - 

specjalista, w tym bez 

stażu, (np. psycholog, 

logopeda, pedagog 

Wyższe  - III  



specjalny, j. 

angielskiego) 

9.  Szef kuchni 

Średnie 

zawodowe, 

zasadnicze 

zawodowe i 

uprawnienia i 

uprawnienia 

kwalifikacyjne 

- II 1 

10.  Kucharz 

Średnie 

zawodowe, 

zasadnicze 

zawodowe i 

uprawnienia 

kwalifikacyjne. 

- II  

11.  Pomoc kuchenna 
Zasadnicze 

zawodowe 
- I  

12.  Dietetyk Wyższe, średnie zawodowe II  

13.  
Pracownik/referent 

administracyjny  
wyższe   

 

III 

 

- 

14. Intendent średnie 2 II - 

15. Pomoc nauczyciela średnie - I  

 

§ 2. 

Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania Państwowej Akademii Nauk Stosownych  

we Włocławku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 

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

elektronicznej. 

 

 

Rektor 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz  

 


