
ZARZĄDZENIE Nr 28/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 17 marca 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85,  

z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 3 pkt 13 lit. c Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego zarządza się, co następuje:  

  

§ 1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego, który określa  zasady wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia 

związane z pracą i zasady ich przyznawania pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego  

stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.  

  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 
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Załącznik 
do zarządzenia Nr 28/2021 
z dnia 17 marca 2021 r. 

 

Regulamin 

wynagradzania pracowników 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady wynagradzania za pracę oraz inne świadczenia 

związane z pracą i zasady ich przyznawania. 

2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich pracowników 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Ilekroć w Regulaminie używa się wyrażeń: 

a) pracodawca, Uniwersytet – rozumie się przez to Uniwersytet Wrocławski z 

siedzibą we Wrocławiu, plac Uniwersytecki 1; 

b) pracownik – rozumie się przez to osoby zatrudnione w Uniwersytecie w ramach 

stosunku pracy na podstawie umowy o pracę albo mianowania; 

c) Regulamin pracy – rozumie się przez to Regulamin pracy Uniwersytetu; 

d) kodeks pracy – rozumie się przez to ustawę Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 

1974 roku; 

e) Statut – rozumie się przez to Statut Uniwersytetu Wrocławskiego; 

f) Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce; 

g) Ustawa o świadczeniach pieniężnych - rozumie się przez to ustawę  

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  

i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r.; 

h) minimalne wynagrodzenie profesora – rozumie się przez to minimalne 

miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla profesora w uczelni publicznej 

określone odrębnymi przepisami, które stanowi podstawę do ustalania wysokości 

niektórych świadczeń należnych pracownikom. 

 

 

Rozdział II 

Zasady wynagradzania za pracę 

 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za pracę, zwane dalej wynagrodzeniem, ustala się w wysokości 

odpowiadającej rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom wymaganym przy 

jej wykonywaniu. 

2. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy 

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa tak stanowią. 

3. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na 

inną osobę. 

4. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za 

pracę o jednakowej wartości. 

5. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od 

pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, przy uwzględnieniu ilości i 

jakości świadczonej pracy. 
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§ 3 

1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu 

pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują 

składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatek 

zadaniowy są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki 

wynagrodzenia z dołu. 

2. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim wynagrodzenie wypłaca się  

z dołu. 

3. Szczegółowe terminy wypłaty wynagrodzeń określa Regulamin pracy. 

4. Prawo do wynagrodzenia wypłacanego z góry nauczycielowi akademickiemu wygasa  

z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik 

zachowuje wypłacone za ten miesiąc wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego na czas określony, 

wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy przysługuje w wysokości proporcjonalnej do 

okresu zatrudnienia. 

 

 

Rozdział III 

Składniki wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą 

 

§ 5 

1. Składniki wynagrodzenia stałe: 

a) wynagrodzenie zasadnicze; 

b) dodatek za staż pracy. 

2. Składniki wynagrodzenia zmienne stosowane wobec wszystkich pracowników: 

a) dodatek funkcyjny; 

b) dodatek zadaniowy; 

c) dodatek motywacyjny; 

d) dodatek okolicznościowy; 

e) wynagrodzenie uzupełniające; 

f) bonus projektowy. 

3. Składniki wynagrodzenia zmienne stosowane wobec nauczycieli akademickich: 

a) wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych; 

b) dodatek za pracę w komisjach rekrutacyjnych; 

c) dodatek za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi; 

d) dodatek projektowy za złożenie aplikacji. 

4. Składniki wynagrodzenia zmienne stosowane wobec pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi: 

a) dodatek za pracę w porze nocnej; 

b) dodatek za pracę w systemie zmianowym; 

c) dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych; 

d) premia. 

5. Składniki wynagrodzenia dodatkowe: 

a) nagrody; 

b) wynagrodzenie za czynności związane z nadawaniem stopni naukowych i stopni  

w zakresie sztuki oraz tytułu profesora; 

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

6. Inne świadczenia związane z pracą: 

a) nagroda jubileuszowa; 

b) odprawa emerytalno-rentowa; 

c) ekwiwalent za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego; 
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d) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży  

i obuwia roboczego; 

e) odprawa pośmiertna. 

 

 

Rozdział IV 

Wynagrodzenie zasadnicze 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie zasadnicze stanowi stały składnik wynagrodzenia pracownika 

określony w umowie o pracę albo w akcie mianowania. 

2. W razie zatrudnienia w niższym niż pełny etat wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie 

zasadnicze pracownika oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, na który 

pracownik został zatrudniony. 

3. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich określa 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nauczyciele akademiccy zatrudniani w 

Uniwersytecie po raz pierwszy na danym stanowisku otrzymują jednakową stawkę 

wynagrodzenia zasadniczego, bez względu na to, w jakiej jednostce Uniwersytetu są 

zatrudnieni. W uzasadnionych wypadkach Rektor może zastosować wyższą stawkę. 

4. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalne wymagania 

kwalifikacyjne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa 

Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 7 

Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego oblicza się poprzez podzielenie 

wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z umowy o pracę pracownika przez liczbę 

godzin pracy przypadającą do przepracowania w danym miesiącu. 

 

 

Rozdział V 

Dodatek za staż pracy 

 

§ 8 

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia 

zasadniczego za każdy rok zatrudnienia. Dodatek jest wypłacany w okresach 

miesięcznych, poczynając od czwartego roku zatrudnienia, z tym że wysokość tego 

dodatku nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek za staż pracy jest naliczany i wypłacany łącznie z wynagrodzeniem 

zasadniczym. 

3. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za staż pracy lub do jego wyższej stawki powstaje: 

a) pierwszego dnia miesiąca – dodatek przysługuje za ten miesiąc; 

b) w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca – dodatek przysługuje począwszy 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik 

nabył to prawo. 

4. Do okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku za staż pracy uwzględnia się 

zakończone okresy zatrudnienia na podstawie świadectw pracy oraz inne okresy 

uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów, jako okresy, od których zależą 

uprawnienia pracownicze. 

5. Jeśli pracownik był zatrudniony u pracodawcy zagranicznego w ramach stosunku 

pracy w rozumieniu prawa kraju, w którym praca była wykonywana, w celu zaliczenia 

zakończonego okresu zatrudnienia musi on przedłożyć dokumenty w języku obcym 

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

6. Dokumenty potwierdzające staż pracy powinny zawierać co najmniej następujące 

dane: 

a) oznaczenie pracodawcy, ze wskazaniem jego pełnej nazwy wraz  

z wyróżnieniem formy prawnej, w jakiej prowadzi działalność; 

b) wskazanie siedziby pracodawcy oraz dokładnego adresu; 
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c) oznaczenie okresu zatrudnienia, w taki sposób, aby wskazać datę dzienną 

rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia; 

d) oznaczenie identyfikujące osobę, która wystawiła dokument. 

7. W przypadku jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, 

okresy uprawniające do dodatku za staż pracy ustala się odrębnie dla każdego 

stosunku pracy. 

8. Dodatek za staż pracy jest pomniejszany za czas nieobecności w pracy z powodu 

choroby oraz w innych przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach 

pieniężnych i jest wliczany do podstawy wymiaru, przewidzianego w ustawie zasiłku. 

 

 

Rozdział VI 

Dodatek funkcyjny  

 

§ 9 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje z tytułu kierowania zespołem, w skład którego 

wchodzi nie mniej niż 5 osób, w tym osoba kierująca. 

2. Przez zespół rozumie się bezpośrednio lub pośrednio podporządkowanych 

pracowników, których podległość służbowa wynika ze struktury organizacyjnej. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od liczebności kierowanego zespołu 

oraz od stopnia złożoności zadań związanych z wykonywaną funkcją. 

4. Liczbę pracowników wchodzących w skład zespołu ustala się na dzień powierzenia 

funkcji.  

5. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia powierzenia funkcji do ostatniego 

dnia miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie pełnienia funkcji. 

6. Wysokość dodatku funkcyjnego nie może przekroczyć 67% miesięcznego 

minimalnego wynagrodzenia profesora. 

7. Stawki dodatku funkcyjnego dla: 

a)nauczycieli akademickich określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu; 

b)pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa Załącznik Nr 4 do 

niniejszego Regulaminu. 

8. Pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nie spełnia przesłanki z ust. 1. 

9. Dodatek funkcyjny jest naliczany i wypłacany razem z wynagrodzeniem zasadniczym 

pracownika. 

10. W przypadku wynagrodzeń płatnych z góry wypłata dodatku funkcyjnego 

przyznanego w trakcie miesiąca następuje w kolejnym terminie wypłaty 

wynagrodzenia z wyrównaniem za dni pracy w poprzednim miesiącu, za które 

pracownik nabył prawo do tego dodatku. 

11. W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji, suma dodatków nie może 

przekroczyć wysokości określonej w ust. 6. 

12. Pracownik zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego w czasie usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy tj. 90 dni. 

13. Po upływie okresu wskazanego w ust. 12, dodatek funkcyjny jest pomniejszany za 

czas nieobecności w pracy z powodu choroby oraz w innych przypadkach określonych 

w ustawie o świadczeniach pieniężnych i jest wliczany do podstawy wymiaru, 

przewidzianego w ustawie zasiłku. 

 

 

Rozdział VII 

Dodatek zadaniowy 

 

§ 10 

1. Dodatek zadaniowy może być przyznany jednorazowo lub okresowo: 

a) z tytułu czasowego zwiększenia obowiązków służbowych, 

b) z tytułu czasowego powierzenia dodatkowych zadań, 

c) ze względu na charakter pracy lub 
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d) ze względu na warunki wykonywania pracy. 

2. Łączna kwota dodatków zadaniowych nie może przekroczyć 80% sumy 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego danego pracownika. 

3. Dodatek zadaniowy wypłacany jest w okresach miesięcznych. 

4. Pracownik zachowuje prawo do dodatku zadaniowego w czasie usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy, tj. 90 dni. 

5. Po upływie okresu wskazanego w ust. 4 dodatek zadaniowy jest pomniejszany za 

czas nieobecności w pracy z powodu choroby oraz w innych przypadkach określonych 

w ustawie o świadczeniach pieniężnych i jest wliczany do podstawy wymiaru zasiłku. 

6. Zadania, z których realizacją związana jest wypłata dodatku zadaniowego, 

powierzane  są pracownikowi przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną. 

7. Powierzając zadania zespołowi pracowników wskazuje się lidera zadania, któremu 

przysługuje wyższy dodatek zadaniowy. Zwiększony dodatek zadaniowy przysługiwać 

też może innym osobom odgrywającym rolę szczególnie istotną w realizacji zadania. 

8. W przypadku niewykonania całości lub części zadań związanych z przyznaniem 

dodatku, następuje wstrzymanie wypłaty dodatku lub jego odpowiednie obniżenie. 

Niewykonania zadań nie stwierdza się, jeśli ich wykonanie okazało się niemożliwe 

mimo podjęcia przez pracownika lub zespół, któremu powierzone zostały zadania 

adekwatnych środków zapobiegawczych. 

9. Powierzenie zadań, zróżnicowanie dodatków w przypadku powierzenia zadań 

zespołowi oraz stwierdzenie niewykonania całości lub części zadań związanych z 

przyznaniem dodatku następuje na piśmie. 

 

 

Rozdział VIII 

Dodatek motywacyjny 

 

§ 11 

1. Dodatek motywacyjny może być przyznany za wykonywanie zadań wymagających 

wzmożonego wysiłku, zwłaszcza zwiększonej wydajności i nakładu pracy oraz za 

pracę o dużym stopniu trudności i złożoności. 

2. Dodatek motywacyjny może być przyznany w formie stawki godzinowej lub kwoty 

ryczałtowej. 

3. Podstawę stawki godzinowej stanowi wynagrodzenie zasadnicze pracownika 

podzielone przez uśrednioną miesięczną liczbę godzin pracy - 168, o ile odrębne 

przepisy (wytyczne) nie stanowią inaczej. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może miesięcznie przekraczać 300% 

minimalnego miesięcznego uposażenia zasadniczego profesora. 

5. W przypadku powierzenia zadań  zespołowi pracowników, możliwe jest 

zróżnicowanie wysokości dodatku motywacyjnego w zależności od funkcji w 

zespole. 

6. W przypadku niewykonania całości lub części zadań związanych z przyznaniem 

dodatku, następuje wstrzymanie wypłaty dodatku lub jego odpowiednie obniżenie. 

Jeśli wykonanie zadania okazało się niemożliwe mimo podjęcia przez pracownika 

lub zespół, którym powierzone zostały zadania, adekwatnych środków 

zapobiegawczych, dodatek motywacyjny wynosi nie więcej niż 20% jego pełnej 

kwoty. 

7. Dodatek może zostać przyznany, jeśli jednostka organizacyjna posiada środki 

finansowe na ten cel.  

8. Przyznając dodatek motywacyjny ze środków innych niż subwencja, należy 

zapewnić równocześnie środki na pokrycie składek ZUS i innych należności 

będących pochodnymi od dodatku. 

9. Dodatek motywacyjny określony stawką ryczałtową jest pomniejszany za czas 

nieobecności w pracy z powodu choroby oraz w innych przypadkach określonych w 

ustawie o świadczeniach pieniężnych i jest wliczany do podstawy wymiaru 

przewidzianego w ustawie zasiłku. 
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10. Dodatek  motywacyjny określony stawką godzinową nie jest pomniejszany za czas 

nieobecności w pracy z powodu choroby oraz w innych przypadkach określonych w 

ustawie o świadczeniach pieniężnych i nie jest wliczany do podstawy wymiaru 

przewidzianego w ustawie zasiłku. 

 

Rozdział IX 

Wynagrodzenie uzupełniające 

§ 12 

1. Pracownikowi wykonującemu zadania w ramach projektów obejmujących 

prowadzenie badań naukowych może zostać przyznane wynagrodzenie 

uzupełniające na czas realizacji tych zadań. 

2. Wynagrodzenie uzupełniające przyznawane jest na czas określony, z podaniem 

stawki godzinowej. 

3. Wynagrodzenie uzupełniające przyznawane jest przez Rektora z własnej 

inicjatywy lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, 

określający w szczególności okres na jaki ma zostać przyznane, zakres 

dodatkowych zadań, źródło finansowania oraz maksymalną liczbę godzin do 

przepracowania i wysokość stawki godzinowej. 

4. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego określa 

Rektor w odrębnym zarządzeniu. 

 

 

Rozdział X 

Bonus projektowy 

 

§ 13 

Pracownikowi  uczestniczącemu w realizacji projektów w ramach programów wsparcia 

badań i innowacji Unii Europejskiej może zostać przyznany bonus projektowy, 

finansowany ze środków ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

Rozdział XI 

Dodatek okolicznościowy 

 

§ 14 

1. Rektor może przyznać ogółowi pracowników dodatek okolicznościowy. Jego wysokość 

uzależniona jest od możliwości finansowych Uniwersytetu. 

2. Pracownik zachowuje prawo do dodatku w czasie usprawiedliwionej nieobecności  

w pracy z powodu choroby oraz w innych przypadkach określonych w ustawie o 

świadczeniach pieniężnych.  

 

 

Rozdział XII 

Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych 

 

§ 15 

1. Z tytułu przekroczenia obowiązującego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych 

nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie wynikające z godzinowej stawki za 

godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowiskach badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. 

2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych wypłaca się po rozliczeniu 

zajęć dydaktycznych, raz w roku, nie później niż do dnia 31 października danego 

roku. 
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3. Godziny ponadwymiarowe nauczyciela akademickiego realizowane ponad 

obowiązujący roczny wymiar zajęć dydaktycznych nie stanowią pracy w godzinach 

nadliczbowych w rozumieniu art. 151 § 1 kodeksu pracy. 

4. Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe określa Załącznik Nr 5 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

Rozdział XIII 

Dodatek za prace w komisjach rekrutacyjnych 

 

§ 16 

1. Nauczycielom akademickim przysługuje dodatek za udział w pracach komisji 

rekrutacyjnych. 

2. Wysokość dodatku oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłaty, określa 

odrębne zarządzenie Rektora. 

 

 

Rozdział XIV 

Dodatek za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi 

 

§ 17 

1. Nauczycielowi akademickiemu za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami 

zawodowymi przysługuje dodatek w wysokości 65% minimalnego wynagrodzenia 

asystenta. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje jednorazowo w danym roku 

akademickim. 

3. W przypadku sprawowania opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi, w 

okresie krótszym niż rok akademicki, wysokość dodatku ustala się proporcjonalnie do 

czasu wykonywania tych czynności. 

4. Dodatek za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi wypłaca 

się na zasadach przewidzianych w odrębnym zarządzeniu Rektora. 

 

Rozdział XV 

Dodatek projektowy za złożenie aplikacji 

 

§ 18 

1. O ile sytuacja finansowa Uniwersytetu na to pozwala, nauczycielowi akademickiemu, 

który złożył aplikację o środki na realizację projektu badawczego albo badawczo-

rozwojowego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, lecz nie uzyskał finansowania 

projektu, może być przyznany dodatek projektowy za złożenie aplikacji. 

2. Szczegółowy tryb i warunki przyznawania  dodatku projektowego za złożenie 

aplikacji, jego wysokość oraz sposób określenia jego wysokości określa odrębne 

zarządzenie Rektora. 

 

 

 

Rozdział XVI 

Dodatek za pracę w porze nocnej 

 

§ 19 

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikowi niebędącemu nauczycielem 

akademickim za każdą godzinę pracy w porze nocnej określonej w Regulaminie pracy w 

wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, nie niższej niż 20% 

godzinowej stawki wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w 

odrębnych przepisach. 
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Rozdział XVII 

Dodatek za pracę w systemie zmianowym 

 

§ 20 

Dodatek za pracę w systemie zmianowym przysługuje pracownikowi niebędącemu 

nauczycielem akademickim zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą 

godzinę pracy na drugiej zmianie w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego pracownika. 

 

 

Rozdział XVIII 

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych 

 

§ 21 

1. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi przysługuje w wysokości: 

a) 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w 

nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z 

obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy 

udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, 

zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; 

b) 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w 

każdym innym dniu niż określony w lit. a). 

2. Dodatek w wysokości określonej w ust. 1 lit. a) przysługuje także za każdą godzinę 

pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy 

w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło  

w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje 

prawo do dodatku w wysokości określonej w ust 1. 

3. Dodatek może być wypłacony w formie ryczałtu na zasadach przewidzianych  

w przepisach obowiązującego prawa. 

 

 

Rozdział XIX 

Premia 

 

§ 22 

1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi otrzymują premię regulaminową 

w wysokości 20% wynagradzania zasadniczego. 

2. Premia regulaminowa wypłacana jest w okresach miesięcznych i przysługuje za dni 

przepracowane w danym miesiącu. 

3. Premię regulaminową wlicza się do podstawy obliczania wynagrodzenia za urlop 

wypoczynkowy, wynagrodzenia za czas choroby oraz do podstawy wymiaru zasiłków 

z ubezpieczenia społecznego. 

 

 

§ 23 

1. Pracownikowi nie przysługuje premia regulaminowa za dany miesiąc w przypadku: 

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, rozwiązania umowy o pracę z winy 

pracownika lub narażenia Uniwersytetu na znaczną szkodę, ukarania karą 

porządkową. 

2. W przypadku utraty prawa do premii z powodu narażenia Uniwersytetu na znaczną 

szkodę, bezpośredni przełożony bezzwłocznie informuje o tym pisemnie Dział Spraw 

Pracowniczych. 
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3. O przyczynie utraty prawa do premii regulaminowej za dany miesiąc pracownik jest 

powiadamiany na piśmie, w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym 

pracownik utracił prawo do premii. 

 

 

Rozdział XX 

Nagrody Rektora 

 

§ 24 

1. Na potrzeby wypłaty nagród dla nauczycieli akademickich tworzy się fundusz w 

wysokości 2% odpisu od planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe 

dla nauczycieli akademickich.  

2. Z funduszu na nagrody dla nauczycieli akademickich wypłacane są nagrody: 

a) za osiągnięcia publikacyjne i osiągnięcia w pozyskiwaniu grantów badawczych  

i badawczo-rozwojowych,; 

b) za inne wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne, o których 

mowa w ust. 3. 

c) z tytułu wieloletniej pracy w Uniwersytecie w związku z przejściem na emeryturę 

lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w § 27. 

3. Przez inne wybitne osiągnięcia naukowe rozumie się wyjątkowe w skali kraju lub 

istotne w wymiarze międzynarodowym prace badawcze zakończone publikacją ich 

wyników, nieobjęte nagrodami, o których mowa w ust. 2 lit. a). Przez wybitne 

osiągnięcia dydaktyczne rozumie się istotne w skali kraju innowacyjne 

przedsięwzięcia zwiększające znacznie atrakcyjność Uniwersytetu jako miejsca 

studiów. Przez wybitne osiągnięcia organizacyjne rozumie się istotne, inne niż 

naukowe i dydaktyczne, działania zwiększające prestiż Uniwersytetu w skali 

międzynarodowej. 

 

§ 25 

1. Na potrzeby wypłaty nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi tworzy się fundusz na nagrody, w wysokości 1% odpisu od 

planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi. 

2. Z funduszu na nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

wypłacane są nagrody: 

a) za osiągnięcia, o których mowa w § 26; 

b) z tytułu wieloletniej pracy w Uniwersytecie w związku z przejściem na emeryturę 

lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w § 27. 

 

§ 26 

Nagroda Rektora przysługuje pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim  za 

szczególne wykazywanie inicjatywy w pracy skutkujące wymiernym i wyjątkowym 

podniesieniem jej wydajności i jakości oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków 

pracowniczych. 

 

§ 27 

1. Z funduszu nagród, o których mowa w § 24 ust. 1 i § 25 ust. 1, pracownicy 

otrzymują nagrody z tytułu wieloletniej pracy w Uniwersytecie w związku z 

przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. 

2. Pracownikowi, którego stosunek pracy na Uniwersytecie ustaje w związku z 

przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, otrzymuje nagrodę 

z tytułu wieloletniej pracy na Uniwersytecie w wysokości określonej w tabeli: 
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liczba pełnych przepracowanych lat w 

UWr wysokość nagrody 

do 14 lat nagroda nie przysługuje 

od 15 do 20 1000 

od 21 do 25 1500 

od 26 do 30 2000 

od 31 do 35 2500 

od 36 do 45 3000 

powyżej 45  3500 

 

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest zatrudnienie pracownika w UWr przynajmniej 

przez piętnaście pełnych lat bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę. 

4. Nagroda może zostać przyznana pracownikowi tylko raz. 

5. Wypłata nagrody następuje w ostatnim dniu miesiąca, w którym ustało zatrudnienie. 

 

§ 28 

1. Nagrody przyznawane są przez Rektora corocznie w dniu Święta Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

2. Lista nagrodzonych osób publikowana jest na stronie internetowej Uniwersytetu, z 

uwzględnieniem kategorii nagrody. 

3. Szczegółowy tryb oraz zasady przyznawania nagród, o których mowa w § 24 ust. 2 

lit. a) i lit. b) oraz w § 26 określa odrębne zarządzenie Rektora. 

 

 

Rozdział XXI 

Wynagrodzenie za czynności związane z nadawaniem stopni naukowych 

i stopni w zakresie sztuki oraz tytułu profesora 

 

 § 29 

Wynagrodzenie za czynności związane z nadawaniem stopni naukowych i stopni w 

zakresie sztuki oraz tytułu profesora wypłaca się na zasadach przewidzianych w 

przepisach obowiązującego prawa. 

 

 

Rozdział XXII 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

 

§ 30 

Pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach przewidzianych 

przez właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

Rozdział XXIII 

Odprawa emerytalno-rentowa 

 

 § 31 

1. Pracownik przechodzący na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, dla 

którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy ma prawo do jednorazowej 

odprawy w wysokości 300% wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego za ostatni 

pełny miesiąc zatrudnienia. 

2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. 
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Rozdział XXIV 

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za okres 

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego 

 

§ 32 

Wynagrodzenie za czas urlopu pracownika niebędącego nauczycielem akademickim oraz 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustala się na zasadach 

przewidzianych przez właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 
§ 33 

1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje w okresie urlopu wypoczynkowego 

wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. 

2. Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz 

składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w 

wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania przez nauczyciela akademickiego 

urlopu wypoczynkowego. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 

uwzględnia się wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych oraz 

dodatek za prace w komisjach rekrutacyjnych i dodatek za sprawowanie opieki nad 

studenckimi praktykami zawodowymi, przyjmując za podstawę średnie 

wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. 

Jeżeli zatrudnienie trwało krócej, średnie wynagrodzenie oblicza się z całego okresu 

zatrudnienia z uwzględnieniem stawek wynagrodzenia obowiązujących na dzień 

rozpoczęcia urlopu. 

4. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela akademickiego w części ustalonej 

na podstawie zmiennych składników wynagrodzenia oblicza się, dzieląc podstawę 

wymiaru ustaloną na podstawie ust. 3 przez 251 dni. Jeżeli nauczyciel akademicki 

jest zatrudniony krócej niż 12 miesięcy, podstawę dzieli się przez liczbę dni pracy 

przypadających w okresie jego zatrudnienia. 

5. Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, o których mowa w art. 130 i art. 131 ust. 

1 Ustawy, oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 

6. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, w części ustalonej na podstawie składników 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3, wypłacane jest nauczycielom akademickim 

w grudniu każdego roku. 

7. Ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego dla 

nauczyciela akademickiego ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu 

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

8. Przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu 

wypoczynkowego składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w 

stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek 

uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu, w którym nauczyciel akademicki 

nabył prawo do tego ekwiwalentu. 

9. Wynagrodzenie za jeden dzień ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy stanowi suma 

składników określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składników 

ustalonych na zasadach określonych w ust. 3 podzielonych przez 21. 

 

Rozdział XXV 

Nagroda jubileuszowa 

 

§ 34 

1. Pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu wieloletniej pracy, w 

wysokości: 

1) 75% wynagrodzenia miesięcznego - za 20 lat pracy; 

2) 100% wynagrodzenia miesięcznego - za 25 lat pracy; 

3) 150% wynagrodzenia miesięcznego - za 30 lat pracy; 

4) 200% wynagrodzenia miesięcznego - za 35 lat pracy; 

5) 300% wynagrodzenia miesięcznego - za 40 lat pracy; 
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6) 400% wynagrodzenia miesięcznego - za 45 lat pracy. 

2. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu 

uprawniającego do nagrody. 

3. Do okresu pracy uprawniającego pracownika do nagrody wlicza się wszystkie 

zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 

pracownicze. 

4. Pracownikowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy 

okresy uprawniające do nagrody ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. 

5. W razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z 

tytułu niezdolności do pracy, nagroda przysługuje, jeżeli do nabycia prawa do 

nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy. 

6. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, 

jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. 

7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące 

pracownikowi w dniu jej wypłaty, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – 

wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody. 

8. Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustaleniu 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 

9. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w 

innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody 

stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do 

nagrody. 

 

Rozdział XXVI 

Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej  

odzieży i obuwia roboczego 

 

 § 35 

Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej wypłaca się na zasadach przewidzianych 

w odrębnym zarządzeniu Rektora. 

 

 

Rozdział XXVII 

Odprawa pośmiertna 

 

 § 36 

1. W przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy, osobom 

uprawnionym przysługuje odprawa pośmiertna. 

2. Wysokość i zasady podziału odprawy pośmiertnej pomiędzy członków rodziny 

określają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

Rozdział XXVIII 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 37 

1. Stanowiska: 

1) kustosza i kustosza dydaktycznego, stają się stanowiskiem kustosza 

bibliotecznego; 

2) samodzielnego referenta, samodzielnej księgowej, samodzielnego informatyka 

stają się kolejno stanowiskiem starszego referenta, starszego księgowego, 

starszego informatyka; 

3) kierownika obiektu dydaktycznego staje się stanowiskiem kierownika obiektu. 

2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy w dniu wejścia w życie 

niniejszego Regulaminu nie spełniają minimalnych wymogów kwalifikacyjnych w 

zakresie wykształcenia pozostają zatrudnieni na tych samych zasadach.  
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3. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu otrzymują 

wynagrodzenie przyznane na czas nieokreślony wyższe, niż określone w Regulaminie 

zachowują jego wysokość. 

 

§ 38 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.  
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu 

 

 
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Poz. Stanowisko Stawka  

zł/mies. 

1 profesor 6410 

2 profesor Uniwersytetu  5320 

3 adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego  4900 

4 adiunkt 4680 

5 
starszy wykładowca ze stopniem doktora lub doktora 
habilitowanego  

4680 

6 starszy wykładowca 3500 

7 asystent 3205 

8 wykładowca 3205 

9 lektor 3205 

10 docent - § 281 ust. 2 Statutu UWr 4680 
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Załącznik Nr 2 
do Regulaminu 
 

 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalne wymagania 
kwalifikacyjne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 
 

 
Poz. 

 
Stanowisko 

Wymagania kwalifikacyjne Stawka 
zł/mies. 

Wykształcenie  Liczba lat pracy Min 

1 dyrektor generalny wyższe 
magisterskie 

10 w tym 5 na 
stanowisku kierowniczym 

6000 

2 zastępca dyrektora 
generalnego (dyrektor) 
dyrektor finansowy 

główny księgowy 

wyższe 
magisterskie 

8 w tym 4 na stanowisku 
kierowniczym 

5000 

3 zastępca głównego 
księgowego 

wyższe 
magisterskie 

8 w tym 4 na stanowisku 
kierowniczym 

4500 

4 dyrektor jednostki 
pozawydziałowej * 

wyższe 
magisterskie 

10 w tym 5 na 
stanowisku kierowniczym 

4000 

5 zastępca dyrektora 
jednostki pozawydziałowej  

wyższe 
magisterskie 

8 w tym 4 na stanowisku 
kierowniczym 

3500 

6 audytor wewnętrzny, radca 
prawny, rzecznik patentowy 

wyższe 
magisterskie i 
według odrębnych 

przepisów 

- 3500 

7 kierownik: działu, biura, 
dziekanatu, Kancelarii 
Ogólnej 

wyższe  5 3500 

8 zastępca kierownika: działu, 

biura, dziekanatu, Kancelarii 

Ogólnej 

wyższe 5 3000 

9 kierownik: sekcji, obiektu , 
administracyjny instytutu, 
domu studenckiego, 

laboratorium, zespołu, 
sekretariatu dziekana, 
koordynator środowiskowy 

wyższe 5 2800 

10 starszy kustosz 
dyplomowany  

wyższe 
magisterskie i 
określone w 

Statucie 

w bibliotece naukowej: 
15 lub 9 w przypadku 

posiadania stopnia 

naukowego 

3500 

11 starszy dokumentalista 
dyplomowany 

wyższe 
magisterskie ze 
specjalizacją 
archiwalną lub 

wyższe inne i 

ukończone studia 
podyplomowe w 
zakresie 
archiwistyki lub 
przeszkolenie 
archiwalne – kurs 

archiwalny I i II 
stopnia i określone 
w Statucie 
 

w archiwum: 15 lub 9 w 
przypadku posiadania 
stopnia naukowego lub 

dokumentalisty 

dyplomowanego 

3500 

12 kustosz dyplomowany wyższe 
magisterskie i 

określone w 
Statucie 

w bibliotece naukowej: 
12 lub 6 w przypadku 

posiadania stopnia 
naukowego 

3000 
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13 dokumentalista 

dyplomowany 

wyższe 

magisterskie ze 
specjalizacją 
archiwalną lub 
wyższe inne i 
ukończone studia 
podyplomowe w 

zakresie 
archiwistyki lub 
przeszkolenie 
archiwalne – kurs 
archiwalny I i II 
stopnia 

 

w archiwum: 12 lub 6 w 

przypadku posiadania 
stopnia naukowego lub 

dokumentalisty 
dyplomowanego 

3000 

14 kustosz biblioteczny wyższe 
magisterskie 

10 w bibliotece naukowej 2800 

15 starszy bibliotekarz, starszy 
konserwator książki 

wyższe 6 w bibliotece naukowej 2800 

16 starszy dokumentalista wyższe 
magisterskie ze 
specjalizacją 
archiwalną lub 
wyższe inne i 
ukończone studia 
podyplomowe w 

zakresie 
archiwistyki lub 
przeszkolenie 
archiwalne – kurs 
archiwalny I i II 
stopnia 
 

w archiwum: 6  2800 

17 bibliotekarz, konserwator 
książki, starszy magazynier 
biblioteczny 

wyższe 2 w bibliotece naukowej 
lub 4 w innej 

2700 

18 dokumentalista wyższe 
magisterskie ze 
specjalizacją 
archiwalną lub 
wyższe inne i 
ukończone studia 

podyplomowe w 
zakresie 
archiwistyki lub 
przeszkolenie 
archiwalne – kurs 
archiwalny I i II 

stopnia 
 

w archiwum: 2  2700 

19 młodszy bibliotekarz wyższe - 2600 
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20 młodszy dokumentalista wyższe 

magisterskie ze 
specjalizacją 
archiwalną lub 
wyższe inne i 
ukończone studia 
podyplomowe w 

zakresie 
archiwistyki lub 
przeszkolenie 
archiwalne – kurs 
archiwalny I i II 
stopnia 

- 2600 

21 młodszy konserwator 
książki 

zasadnicze lub 
średnie zawodowe  

- 2600 

22 magazynier archiwalny średnie z 
przeszkoleniem 

archiwalnym: kurs 

archiwalny co 
najmniej I stopnia 

- 2500 

23 pomocnik biblioteczny podstawowe - 2500 

24 starszy specjalista wyższe 8 2800 

25 specjalista wyższe 
średnie 

4 
8 

2800 

26 samodzielny: astronom, 
biolog, biotechnolog, 
chemik, fizyk, geograf, 

geolog, matematyk, 
ogrodnik;  
administrator sieci 

wyższe  
średnie 

- 
2 

2700 

27 starszy: referent, księgowy, 
laborant, informatyk, 

mistrz, kasjer, technik, 

magazynier 

średnie 2 2700 

28 referent, księgowy, 
laborant, informatyk, 
mistrz, kasjer, technik 

średnie - 2600 

29 kierowca  według odrębnych 
przepisów 

3 2600 

30 elektryk, stolarz, 
elektromechanik, hydraulik, 
malarz, telefonista, tokarz, 

ślusarz, magazynier, 
murarz, ogrodnik, 
brygadzista, konserwator, 
pracownik gospodarczy i 
pokrewne 

zasadnicze 
zawodowe lub 
dyplom mistrza 

- 2600 

31 starszy portier, portier, 

szatniarz, osoby sprzątające 

podstawowe - 2170 

* W przypadku dyrektora biblioteki minimum 12 lat pracy w bibliotece naukowej lub 6 lat w 
przypadku posiadania stopnia naukowego 
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Załącznik Nr 3 
do Regulaminu 

 

 
Stawki dodatku funkcyjnego nauczycieli akademickich 

 

 
 

 

Poz. Funkcja Stawka 
zł/mies. 

1 prorektor 4290 

2 dziekan 3200 

3 prodziekan 1500-2000 

4 dyrektor instytutu 750-1000 

5 zastępca dyrektora instytutu 500-750 

6 kierownik katedry 500-750 

7 zastępca kierownika katedry 320 

8 kierownik zakładu 320 

9 kierownik: pracowni, laboratorium i innych jednostek wydziałowych 200 

10 dyrektor/kierownik jednostki pozawydziałowej 500-2000 

11 z-ca dyrektora/kierownika jednostki pozawydziałowej 200-1000 

 
 

 
 

 
 
 

 

  



 
 

20 
 

Załącznik Nr 4 
do Regulaminu 

 

 
Stawki dodatku funkcyjnego pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi 

 
 

Poz. Funkcja Stawka   

zł/mies. 

min Max 

1 dyrektor generalny 1500 4000 

2 zastępca dyrektora generalnego (dyrektor) 

dyrektor finansowy 

główny księgowy 

1000 2000 

3 zastępca głównego księgowego 500 1800 

4 dyrektor/kierownik jednostki pozawydziałowej 500 2000 

5 zastępca dyrektora/kierownika jednostki pozawydziałowej 200 800 

6 kierownik/koordynator: działu, biura, 

dziekanatu, Kancelarii Ogólnej 

powyżej 50 pracowników 200 1200 

pomiędzy 11-50 

pracowników 

200 1000 

pomiędzy 5-10 pracowników 200 800 

7 zastępca kierownika/koordynatora: 

działu, biura, dziekanatu, Kancelarii 

Ogólnej 

powyżej 50 pracowników 100 500 

pomiędzy 11-50 

pracowników 

100 400 

pomiędzy 5-10 pracowników 100 300 

8 kierownik: sekcji, administracyjny instytutu, sekretariatu, domu 

studenckiego, laboratorium, zespołu, oddziału w BU i Archiwum, 

kierownik biblioteki wydziałowej 

100 400 

9 brygadzista 100 200 

10 radca prawny na podstawie odrębnych przepisów 100 500 



Załącznik Nr 5 

do Regulaminu 

 

 

Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

 

Poz. Stanowisko Stawka 

godzinowa 
zł 

1 profesor 97 

2 
profesor Uniwersytetu posiadający 
stopień doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt 

posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 

83 

3 
adiunkt posiadający stopień naukowy 
doktora, starszy wykładowca 

77 

4 asystent, wykładowca, lektor 44 

 

Stawki wyższe niż określone mogą być stosowane, jeżeli jednostka posiada na ten cel środki 

pochodzące z innych źródeł niż subwencja  

 

 


