
 

ZARZĄDZENIE 14/2015 

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA 

W WARSZAWIE  

z dnia 8.09.2015 r. 

 
 

w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu wynagradzania pracowników 
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

 
 

Działając na podstawie § 20 statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie zarządzam, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

Z dniem 1 października 2015 r. wprowadzam nowy Regulamin wynagradzania pracowników Wyższej 

Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 

 

 

 

 

 

         Rektor 
 
 
        doc. dr Monika Madej 



zał. nr 1 
Zarządzenie nr 14/2015 

Rektora WSEiZ z dnia 8.09.2015 r. 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 

PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

 

I. Przepisy wstępne 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane 

z pracą i warunki ich przyznawania. 

 

§ 2 

Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników WSEiZ zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę, tzn.: 

- nauczycieli akademickich, 

- pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 

 

§ 3 

W Uczelni obowiązuje forma wynagradzania za czas pracy: wynagrodzenie w stawce miesięcznej. 

 

§ 4 

Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy zostanie zapoznany z regulaminem wynagradzania. 

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania zostanie dołączone 

do jego akt osobowych. 

 

§ 5 

Regulamin Wynagradzania WSEiZ ustala: 

1. tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich – załącznik 

nr 1, 

2. tabelę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich – załącznik nr 2, 

3. tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników bibliotecznych – załącznik nr 3, 

4. tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników bibliotecznych – 

załącznik nr 4, 

5. tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi, z wyłączeniem pracowników bibliotecznych – załącznik nr 5, 

6. tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących 

nauczycielami akademickimi, z wyłączeniem pracowników bibliotecznych – załącznik nr 6, 

7. tabelę dodatków funkcyjnych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi – 

załącznik nr 7, 

 

II. Wynagrodzenie za pracę 

 

§ 6 

Pracownikom, odpowiednio do rodzaju pracy przysługują następujące składniki wynagrodzenia: 

1. wynagrodzenie zasadnicze, 

2. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, 
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3. dodatek funkcyjny, 

4. dodatki specjalne – z tytułu wykonywania dodatkowych zadań lub posiadania dodatkowych 

kwalifikacji. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie otrzymywane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe 

od minimalnego wynagrodzenia określanego przez ministra właściwego do spraw pracy i polityki 

społecznej. 

 

§ 8 

1. Pracodawca może przyznać pracownikom nagrodę pieniężną w uznaniu za pracę. Nagrody mogą 

być wypłacane w dowolnym terminie. Wysokość nagrody ustala pracodawca w wymiarze 

kwotowym. Nagroda nie jest pomniejszana za okres choroby (wysokość nagrody nie jest wliczana 

do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłków). 

2. W uczelni nie wypłaca się dodatkowej rocznej pensji tzw. trzynastki, oraz nagród jubileuszowych. 

 

§ 9 

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim, wykonującemu pracę w godzinach 

nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek zgodnie z art. 1511 Kodeksu 

Pracy i w wysokości określonej w tym artykule. 

 

§ 10 

1. Wysokość wynagrodzenia nauczycieli akademickich uzależniona jest od zajmowanego 

stanowiska i wymiaru pensum. Dla n/w stanowisk wymiar rocznego pensum przedstawia się 

następująco: 

1) profesor zwyczajny    60 - 240 

2) profesor nadzwyczajny   60 - 400 

3) profesor wizytujący    60 - 400 

4) adiunkt, docent    60 - 490 

5) asystent, starszy wykładowca, wykładowca 120 - 540 

6) lektor, instruktor    300 – 540. 

2. Indywidualny wymiar pensum oraz wynagrodzenie za pracę dla poszczególnych nauczycieli 

akademickich ustala się w umowie o pracę. W przypadku zmian obciążenia dydaktycznego 

w czasie trwania umowy o pracę pracodawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia. 

 

§ 11 

1. W ramach pensum rozliczane jest: 

1) prowadzenie: 

a) wykładów, 

b) seminariów, 

c) ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych, 

2) nadzorowanie opracowania przez studentów: 

a) prac zaliczeniowych, 

b) prac semestralnych, 
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c) prac dyplomowych: w przypadku prac inżynierskich i licencjackich dyplomantów 

Wydziałów Ekologii i Zarządzania wynagrodzenie za promotorstwo i opinię jednego 

dyplomanta odpowiada 7 godzinom zajęć dydaktycznych, a w przypadku prac 

inżynierskich i licencjackich dyplomantów Wydziału Architektury oraz prac magisterskich 

wynagrodzenie za promotorstwo i opinię jednego dyplomanta odpowiada 10 godzinom 

zajęć dydaktycznych, 

3) nadzorowanie praktyk studenckich oraz przewodniczenie Komisji Egzaminu Dyplomowego 

w następującej zależności: wynagrodzenie za nadzorowanie jednej godziny praktyk 

studenckich lub przewodniczeniu KED odpowiada wynagrodzeniu za ½ godzinnego 

wynagrodzenia liczonego jak za godziny ponadwymiarowe zgodnie z § 12 pkt 6 niniejszego 

regulaminu. 

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość (e-learning) w następującej zależności: 4 godziny zajęć prowadzonych w formie  

e-learningu odpowiadają jednej godzinie zaliczanej do pensum dydaktycznego. 

5) prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym, w następującej zależności:  

a) w przypadku przedmiotu prowadzonego po raz pierwszy w języku obcym - 1 godzina 

zajęć odpowiada 1 ½ godzinie zaliczanej do pensum dydaktycznego,  

b) w przypadku przedmiotu prowadzonego po raz kolejny w języku obcym - 1 godzina zajęć 

odpowiada 1 ¼ godzinie zaliczanej do pensum dydaktycznego. 

2. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela 

akademickiego godziny zajęć dydaktycznych, które według rozkładu zajęć i przyjętej karty 

obciążeń dydaktycznych przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia 

liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem. 

 

§ 12 

1. Nauczycielowi akademickiemu można powierzyć prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach 

ponadwymiarowych. 

2. Godziny ponadwymiarowe to godziny faktycznie zrealizowane ponad roczne pensum 

dydaktyczne, ustalone dla danego nauczyciela akademickiego w umowie o pracę. 

3. Godziny zaliczone z tytułu nieobecności, o której mowa w § 11 ust 2 niniejszego regulaminu nie 

mogą stanowić podstawy do ustalenia wymiaru godzin ponadwymiarowych. 

4. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych wypłacane jest po dokonaniu 

rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego. 

Rektor może zarządzić rozliczenie tych godzin w krótszych okresach lub może wyrazić zgodę 

na rozliczenie w innym okresie na podstawie indywidualnej prośby nauczyciela akademickiego. 

Rozliczenie godzin ponadwymiarowych może nastąpić najwcześniej po zakończeniu I semestru 

danego roku akademickiego dla nauczycieli, którzy wykonali roczne pensum określone 

w umowie o pracę. Z wnioskiem o wcześniejsze rozliczenie godzin ponadwymiarowych 

nauczyciel może zwrócić się do Rektora tylko jeden raz w roku akademickim. 

5. Wypłata za godziny ponadwymiarowe nastąpi po dostarczeniu przez nauczyciela akademickiego 

rozliczeń z faktycznie przeprowadzonych godzin zajęć dydaktycznych wraz z potwierdzonymi 

kartami obciążeń dydaktycznych i innymi wykazami potwierdzającymi realizację zadań 

wymienionych w § 11 niniejszego regulaminu do dnia 30 października następnego roku 

akademickiego. 
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6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich oblicza się (w złotych 

za 1 godzinę) według poniższych stawek brutto: 

1) profesor zwyczajny    80 zł 

2) profesor nadzwyczajny, profesor wizytujący 75 zł 

3) adiunkt, docent    65 zł 

4) asystent, wykładowca, starszy wykładowca 55 zł 

5) lektor, instruktor    35 zł 

 

§ 13 

1. Pracownik naukowo-dydaktyczny wynagrodzenie zasadnicze otrzymuje za wykonywanie 

obowiązków określonych w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym w związku z art. 130 ust. 2 ustawy: 

1) kształcenie i wychowywanie studentów, w tym nadzorowanie opracowywanych 

przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem 

merytorycznym i metodycznym; 

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej 

albo artystycznej zakończonych uzyskaniem efektu w postaci co najmniej jednej publikacji 

naukowej, wystawy, udziału w konferencji naukowej, lub innego osiągnięcia naukowego 

lub artystycznego afiliowanego w WSEiZ w ciągu roku kalendarzowego. Do wynagrodzenia 

zalicza się kwotę odpowiadającą nie więcej niż trzem punktom uzyskanym w wyniku 

publikacji naukowej, wystawy, udziału w konferencji naukowej, lub innego osiągnięcia 

naukowego lub artystycznego afiliowanego w WSEiZ; 

3) uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni.   

2. Pracownik naukowy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze za wykonywanie obowiązków 

określonych w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym: 

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej 

albo artystycznej zakończonych uzyskaniem efektu w postaci co najmniej dwóch prac 

naukowych, wystaw, udziału w konferencjach naukowych, lub innych osiągnięciach 

naukowych lub artystycznych afiliowanych w WSEiZ w ciągu roku kalendarzowego. 

Do wynagrodzenia zalicza się kwotę odpowiadającą nie więcej niż trzem punktom 

uzyskanym w wyniku publikacji naukowej, wystawy, udziału w konferencji naukowej, 

lub innego osiągnięcia naukowego lub artystycznego afiliowanego w WSEiZ; 

2) uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni. 

3. Pracownik dydaktyczny otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze za wykonywanie obowiązków 

określonych w art. 111 ust. 4 w związku z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym: 

1) kształcenie i wychowywanie studentów, w tym nadzorowanie opracowywanych 

przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem 

merytorycznym i metodycznym; 

2) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych; 

3) uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni. 

4. W przypadku uczestnictwa pracownika dydaktycznego w pracach badawczych jego 

wynagrodzenie zasadnicze obejmuje również wynagrodzenie za udział w tych pracach. Prace te 

powinny być zakończone uzyskaniem efektu w postaci co najmniej jednej publikacji naukowej, 

wystawy, udziału w konferencji naukowej, lub innego osiągnięcia naukowego lub artystycznego 
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afiliowanego w WSEiZ w ciągu roku kalendarzowego. Do wynagrodzenia zalicza się kwotę 

odpowiadającą nie więcej niż trzem punktom uzyskanym w wyniku publikacji naukowej, 

wystawy, udziału w konferencji naukowej, lub innego osiągnięcia naukowego lub artystycznego 

afiliowanego w WSEiZ. 

5. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego składa się z:  

1) honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu dydaktycznego,  

2) pozostałej części wynagrodzenia nie objętą ochroną wynikającą z prawa autorskiego. 

6. Wynagrodzenie za chronione prawem autorskim prace naukowe i/lub artystyczne, wykonywane 

w ramach obowiązków pracowniczych przez pracowników naukowo-dydaktycznych, ustalane 

jest procentowo w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego i przedstawia się następująco: 

1) profesor (zwyczajny, nadzwyczajny, wizytujący) 45%, 

2) adiunkt      25%, 

3) asystent      15%. 

7. Wynagrodzenie za chronione prawem autorskim prace naukowe i/lub artystyczne, wykonane 

przez pracowników dydaktycznych (docentów, starszych wykładowców oraz wykładowców), 

którzy do 15 września każdego roku, zadeklarowali ich wykonanie, wynosi 15% wynagrodzenia 

zasadniczego. W przypadku niezadeklarowania wykonania prac naukowych i/lub artystycznych 

przez pracownika dydaktycznego, wynagrodzenie za chronione prawem autorskim prace wynosi 

0% wynagrodzenia zasadniczego. 

8. Dla pracowników naukowo-dydaktycznych, prowadzących zajęcia na kierunkach artystycznych 

i posiadających kwalifikacje w dziedzinie sztuk plastycznych, wynagrodzenie za chronione 

prawem autorskim prace naukowe i/lub artystyczne ustalane jest procentowo w stosunku 

do wynagrodzenia zasadniczego i przedstawia się następująco: 

1) profesor (zwyczajny, nadzwyczajny, wizytujący) 55%, 

2) adiunkt      35%, 

3) asystent      25%. 

9. Wynagrodzenie za chronione prawem autorskim prace naukowe i/lub artystyczne, wykonane 

przez pracowników dydaktycznych (docentów, starszych wykładowców oraz wykładowców), 

prowadzących zajęcia na kierunkach artystycznych i posiadających kwalifikacje w dziedzinie 

sztuk plastycznych, którzy do 15 września każdego roku, zadeklarowali podjęcie działalności 

naukowej i/lub artystycznej, wynosi 25% wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku 

niezadeklarowania wykonania prac naukowych i/lub artystycznych przez pracownika 

dydaktycznego, wynagrodzenie za chronione prawem autorskim prace wynosi 0% 

wynagrodzenia zasadniczego. 

 

§ 14 

1. Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, 

wynikające z przyznanej kategorii zaszeregowania i stawki wynagrodzenia oraz inne składniki 

przewidziane w regulaminie wynagradzania. 

2. Zaszeregowania pracownika do danej kategorii dokonuje Rektor WSEiZ.  

3. Kategoria zaszeregowania winna odpowiadać powierzonym obowiązkom wynikającym 

z zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem indywidualnej oceny pracownika, jego kwalifikacji 

oraz stażu pracy.  

4. Rektor, w indywidualnie uzasadnionych przypadkach, może odstąpić od niektórych wymagań 

kwalifikacyjnych względem pracownika. 
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5. Informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia zasadniczego i innych składników 

wynagrodzenia, oraz zajmowanego stanowiska pracy zawarte są w indywidualnych umowach 

o pracę. 

 

§ 15 

W przypadku konieczności ustalenia wynagrodzenia za jedną godzinę pracy, wysokość tego 

wynagrodzenia dla pracowników oblicza się z uwzględnieniem zasady, że miesięczne stawki dzieli się 

przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a w odniesieniu 

do nauczycieli akademickich przez liczbę 156, biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia i dodatków 

określonych stawką miesięczną. 

 

§ 16 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy w następujących 

przypadkach: 

1. za czas urlopu wypoczynkowego, 

2. za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną 

lub wypadku w drodze do pracy lub z pracy, 

3. za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, a także czas niezawinionego 

przez niego przestoju. 

 

§ 17 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych 

z kierowaniem zespołem. Może być on przyznany przez Rektora na czas określony lub na czas 

nieokreślony. Dodatek funkcyjny dla Rektora przyznaje Prezydent. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia pełnienia funkcji kierowniczej 

do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie jej pełnienia. 

3. Dodatek funkcyjny nie jest wypłacany za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy 

spowodowanej chorobą, koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub innym 

członkiem rodziny oraz urlopem macierzyńskim, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie 

lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego (dodatek funkcyjny jest wliczany do podstawy wymiaru 

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłków). 

 

§ 18 

1. Pracownikowi WSEiZ może zostać przyznany dodatek specjalny z tytułu wykonywania 

dodatkowych obowiązków (zadań) służbowych lub posiadania dodatkowych kwalifikacji 

potwierdzonych stosownym dokumentem. Może być on przyznany na czas określony lub na czas 

nieokreślony. 

2. Decyzje o przyznaniu i wysokości dodatku specjalnego są podejmowane indywidualnie 

przez Rektora. Dodatek specjalny dla Rektora przyznaje Prezydent. 

3. Wysokość dodatku specjalnego może wynosić od 100 zł do 15 000 zł. 

4. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikowi za okresy pobierania wynagrodzenia za czas 

niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego 

i świadczenia rehabilitacyjnego (dodatek specjalny jest wliczany do podstawy wymiaru 

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłków).  
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III. Pozostałe świadczenia związane z pracą 

 

§ 19 

1. Pracownikom Uczelni, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami przysługują 

również inne świadczenia pieniężne związane z pracą: 

1) świadczenia przysługujące w okresie niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 

Kodeksu Pracy i w wymiarze określonym w tych artykułach oraz w przepisach regulujących 

uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

2) świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu 

o art. 237 1 Kodeksu Pracy,  

3) pracownikowi przysługuje pomoc socjalna zgodnie z obowiązującym w WSEiZ Regulaminem 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ustawa z 04.03.1996 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. Nr 70 poz. 335 ze zm.), wysokość odpisu 

podstawowego na ZFŚS od 2011 roku wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych), 

4) odprawy rentowe i emerytalne dla pracowników, których stosunek pracy ustał w związku 

z przejściem na rentę lub emeryturę w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia zasadniczego 

otrzymanego za ostatni miesiąc zatrudnienia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może 

ponownie nabyć do niej prawa, 

5) odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy 

w wysokości określonej w tym artykule,  

6) wynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy zgodnie z art. 171, 172, 

173 Kodeksu Pracy, dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, 

dla nauczycieli akademickich zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

§ 20 

W przypadku podróży służbowej pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów 

związanych z podróżą służbową. W Uczelni obowiązują przepisy rozporządzenia ministra właściwego 

do spraw pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

 

IV.  Sposób i terminy wypłat wynagrodzeń i pozostałych 

należności pracowniczych 

 

§ 21 

1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z przysługującymi dodatkami jest wypłacane 

lub przekazywane na osobisty rachunek pracowników: 

1) co miesiąc z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca za dany miesiąc dla nauczycieli 

akademickich, jeżeli pierwszy dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy wynagrodzenie i składniki wynagrodzenia wypłaca się w następującym po nim 

pierwszym dniu roboczym. 

2) co miesiąc z dołu, do ostatniego dnia roboczego miesiąca dla pracowników nie będących 

nauczycielami akademickimi.  

2. Wynagrodzenia oraz zasiłki za dni niezdolności do pracy dla nauczycieli akademickich wypłacane 

są z dołu, w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca, łącznie z wynagrodzeniem 
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zasadniczym, a dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do ostatniego dnia 

miesiąca. 

3. Miejscem wypłaty wszystkich wynagrodzeń jest kasa mieszcząca się w siedzibie Pracodawcy 

(Kwestura). Wypłaty dokonuje się w formie pieniężnej lub na bankowy rachunek osobisty 

pracownika (na pisemny wniosek pracownika). 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 22 

1. Pracownicy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 21 

kwietnia 2011 r., Nr 84, poz. 455) otrzymują dodatek za staż pracy, zachowują do niego prawo 

w wysokości przysługującej przed dniem 1 października 2011 r., tj. w wysokości ustalonego 

procenta przysługującego na dzień 30 września 2011 r. od wynagrodzenia zasadniczego. 

Dodatek nie będzie ulegał zwiększeniu procentowemu w dalszych latach. 

2. Dodatek za staż pracy wypłacany jest w okresach miesięcznych wraz z wynagrodzeniem 

za pracę. 

3. Dodatek stażowy nie przysługuje pracownikowi za okresy pobierania wynagrodzenia za czas 

niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego 

świadczenia rehabilitacyjnego (dodatek za staż pracy jest wliczany do podstawy wymiaru 

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłków). 

4. Pracownicy WSEiZ zatrudnieni na podstawie umów o pracę od 1 października 2011 r. w związku 

z w/w ustawą nie mają prawa do dodatku za staż pracy.  

 

§ 23 

Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, 

na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie. 

 

 

§ 24 

Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. 

 

§ 25 

Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie aneksu w tym samym trybie co jego ustanowienie, 

bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu. 

 

§ 26 

Niniejszy regulamin w zależności od potrzeb dostosowany będzie do wymogów wynikających 

ze zmian przepisów prawa pracy. 

 

§ 27 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy. 
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§ 28 

Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania go 

do wiadomości pracowników. 

 

§ 29 

Wszelkich wyjaśnień w sprawie treści regulaminu, przywołanych w nim aktów prawnych 

i załączników, można uzyskać u Rektora. 

 

§ 30 

Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje Rektor. 

 

§ 31 

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.  
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Załącznik nr 1. 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich. 

 
 

Stanowisko Stawka 

profesor zwyczajny 1 500 – 10 500 zł 

profesor nadzwyczajny 1 400 – 6 500 zł 

profesor wizytujący 1 400 – 6 000 zł 

docent, adiunkt 1 250 – 5 700 zł 

starszy wykładowca 1 250 – 5 000 zł 

asystent, wykładowca 1 250 – 4 000 zł 

lektor, instruktor 1 250 – 3 500 zł 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

Załącznik nr 2. 

 

Tabela dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich. 

 

 

Funkcja Stawka 

Prezydent 10 000 - 25 000 zł 

Rektor 10 000 - 25 000 zł 

Prorektor 6 000 - 12 000 zł 

Dziekan  4 000 - 8 000 zł 

Prodziekan 2 000 - 5 500 zł 

Pełnomocnik dziekana, pełnomocnik prodziekana, inni 

pełnomocnicy oraz kierownik jednostki 

ogólnouczelnianej 

600 - 1 500 zł 
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Załącznik nr 3. 

 

Tabela stanowisk, kwalifikacji i kategorii zaszeregowania pracowników bibliotecznych 

 

 

Lp. Stanowisko 

Minimalne wymagania kwalifikacyjne Kategoria 

wykształcenie 
liczba lat 

pracy 
zaszeregowania 

dodatku 

funkcyjnego 

1 Dyrektor wyższe bibliotekarskie 5 XII - XVI 2 - 3 

2 Kierownik 
wyższe bibliotekarskie lub inne 

wyższe 
2 XII - XVI 2 

3 Kustosz kwalifikacje określone odrębnymi przepisami XII - XVI - 

4 
Starszy bibliotekarz, starszy 

dokumentalista 
kwalifikacje określone odrębnymi przepisami X - XIII - 

5 Bibliotekarz, dokumentalista 

wyższe bibliotekarskie lub inne 

wyższe odpowiadające 

wykonywanej specjalności 

3 VIII - XII - 

studium bibliotekarskie lub inne 

studium odpowiadające 

wykonywanej specjalności 

8 VII - XI - 

6 
Młodszy bibliotekarz, młodszy 

dokumentalista 

wyższe lub studium bibliotekarskie 8 VI - X - 

średnie bibliotekarskie 1 V - IX - 

7 
Pomocnik biblioteczny, 

magazynier biblioteczny 

wyższe - II - VI - 

średnie - I - V - 

 

 

 

 



 

13 

Załącznik nr 4. 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników bibliotecznych 

 

 

Lp. Kategoria zaszeregowania Wysokość miesięcznego wynagrodzenia 

1 I 1 250 – 1 360 zł 

2 II 1 250 – 1 450 zł 

3 III 1 250 – 1 580 zł 

4 IV 1 300 – 1 700 zł 

5 V 1 350 – 1 850 zł 

6 VI 1 380 – 2 100 zł 

7 VII 1 410 – 2 270 zł 

8 VIII 1 500 – 2 400 zł 

9 IX 1 630 – 2 600 zł 

10 X 1 780 – 2 820 zł 

11 XI 1 990 – 3 100 zł 

12 XII 2 180 – 3 350 zł 

13 XIII 2 350 – 3 630 zł 

14 XIV 2 530 – 3 980 zł 

15 XV 2 760 – 4 400 zł 

16 XVI 3 000 – 5 000 zł 
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Załącznik nr 5. 

 

Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi z wyłączeniem pracowników bibliotecznych 

 

 

Lp. Stanowisko 

Minimalne wymagania kwalifikacyjne Kategoria 

wykształcenie liczba lat pracy zaszeregowania 
dodatku 

funkcyjnego 

1 Kanclerz wyższe II stopnia 
8, w tym 4 na stanowisku 

kierowniczym 
XX - XXII 7 

2 
Zastępca 
kanclerza 

wyższe II stopnia 
6, w tym 3 na stanowisku 

kierowniczym lub samodzielnym 
XIX -XXI 6 

wyższe I stopnia 
8, w tym 4 na stanowisku 

kierowniczym lub samodzielnym 
XVIII - XX 6 

3 Kwestor 

wyższe II stopnia 
8, w tym 4 na stanowisku 

kierowniczym lub samodzielnym 
XIX - XXI 5 - 7 

wyższe I stopnia 
6, w tym 3 na stanowisku 

kierowniczym lub samodzielnym 
XVIII - XX 5 - 6 

4 
Zastępca 
kwestora 

wyższe II stopnia 
6, w tym 3 na stanowisku 

kierowniczym lub samodzielnym 
XVIII - XX 4 - 5 

wyższe I stopnia 
8, w tym 4 na stanowisku 

kierowniczym lub samodzielnym 
XVII - XIX 4 - 5 

5 

Dyrektor działu 
lub innej 

równorzędnej 
komórki 

wyższe II stopnia 
6, w tym 3 na stanowisku 

kierowniczym lub samodzielnym 
XV - XIX  4 - 5 

wyższe I stopnia 
7, w tym 4 na stanowisku 

kierowniczym lub samodzielnym 
XII - XVII 4 - 5 

6 

Zastępca 
dyrektora działu 

lub innej 
równorzędnej 

komórki 

wyższe II stopnia 
4, w tym 2 na stanowisku 

kierowniczym lub samodzielnym 
XV - XIX 3 - 4 

wyższe I stopnia 
5, w tym 3 na stanowisku 

kierowniczym lub samodzielnym 
XII - XVII 3 - 4 

7 

Kierownik 
działu, 

sekretariatu 
rektora, zespołu 

ds. obsługi 
wydziału lub 

innej 
równorzędnej 

komórki 

wyższe II stopnia 3 XIV - XVIII 3 - 4 

wyższe I stopnia 4 XIII - XVII 3 - 4 

średnie 10 XII - XVII 3 - 4 

8 

Z-ca kierownika 
działu, 

sekretariatu 
rektora, zespołu 

ds. obsługi 
wydziału lub 

innej 
równorzędnej 

komórki 

wyższe II stopnia 3 XIV - XVIII 2 - 3 

wyższe I stopnia 4 XIII - XVII 2 - 3 

średnie 7 XII - XVII 2 - 3 
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Samodzielny 
księgowy, 

starszy 
specjalista, 
sekretariatu 

rektora, 
administracyjny, 

finansowy, 
techniczny i 

inne 
równorzędne 

stanowiska 

wyższe II stopnia 5 XIV - XVIII - 

wyższe I stopnia 7 XIII - XVII - 

średnie 15 XII - XVII - 

10 

Księgowy, 
specjalista 

sekretariatu 
rektora, ds. 

studenckich, 
administracyjny, 

finansowy, 
techniczny i 

inne 
równorzędne 

stanowiska 

wyższe II stopnia 4 XII - XVII - 

wyższe I stopnia 5 XI - XVI - 

średnie 10 X - XV - 

11 

Młodszy 
księgowy, 
młodszy 

specjalista 
sekretariatu 
rektora, ds. 

studenckich, 
administracyjny, 

finansowy, 
techniczny i 

inne 
równorzędne 

stanowiska 

wyższe II stopnia 3 XI - XVI - 

wyższe I stopnia 4 X - XV - 

średnie 7 VIII - XIII - 

12 
Specjalista ds. 

bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

wg odrębnych przepisów XI - XVII  - 

13 

Starszy 
inspektor ds. 

bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

wg odrębnych przepisów IX - XIV - 

14 

Starszy referent                                                                                     
księgowy, ds. 
studenckich, 
sekretariatu 

rektora, 
administracyjny, 

finansowy, 
techniczny i 

inne 
równorzędne 

stanowiska 

wyższe II stopnia 2 X - XV - 

wyższe I stopnia 3 IX - XIV - 

średnie 5 VII - XII - 
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15 

Referent 
księgowy, ds. 
studenckich, 
sekretariatu 

rektora, 
administracyjny, 

finansowy, 
techniczny i 

inne 
równorzędne 

stanowiska 

wyższe II stopnia 6 miesięcy IX - XII - 

wyższe I stopnia 1 VIII - XI - 

średnie 3 VI - X - 

16 

Młodszy 
referent 

księgowy, ds. 
studenckich, 
sekretariatu 

rektora, 
administracyjny, 

finansowy, 
techniczny i 

inne 
równorzędne 

stanowiska 

wyższe II stopnia 0 VII - X - 

wyższe I stopnia 0 V - IX - 

średnie 0 III - VIII - 

17 

Konserwator 
terenów 
zieleni, 

pracownik 
gospodarczy, 

pomoc 
techniczna, 

dozorca, woźny 

średnie techniczne 0 III - VIII - 

zasadnicze 
zawodowe 

0 II - VII - 

podstawowe 0 I - V - 
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Załącznik nr 6. 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi z wyłączeniem pracowników bibliotecznych 

 

 

Lp. Kategoria zaszeregowania Wysokość miesięcznego wynagrodzenia 

1 I 1 250 – 1 500 zł 

2 II 1 300 – 1 550 zł 

3 III 1 350 – 1 600 zł 

4 IV 1 400 – 1 650 zł 

5 V 1 450 – 1 750 zł 

6 VI 1 450 – 1 900 zł 

7 VII 1 500 – 2 100 zł 

8 VIII 1 550 – 2 300 zł 

9 IX 1 600 – 2 450 zł 

10 X 1 650 – 2 600 zł 

11 XI 1 780 – 2 820 zł 

12 XII 1 990 – 3 100 zł 

13 XIII 2 180 – 3 350 zł 

14 XIV 2 350 – 3 630 zł 

15 XV 2 530 – 3 980 zł 

16 XVI 2 760 – 4 400 zł 

17 XVII 3 000 – 4 890 zł 

18 XVIII 3 420 – 5 700 zł 

19 XIX 3 850 – 6 820 zł 

20 XX 4 870 – 8 900 zł 

21 XXI 5 900 – 11 310 zł 

22 XXII 7 000 – 16 500 zł 
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Załącznik nr 7. 

 

Tabela wysokości dodatków funkcyjnych do wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi 

 

 

Lp. Grupa dodatku Wysokość dodatku 

1 1 200 – 400 zł 

2 2 300 – 800 zł 

3 3 400 – 1 300 zł 

4 4 1 000 – 2 500 zł 

5 5 2 000 – 4 500 zł 

6 6 4 000 – 7 000 zł 

7 7 6 000 – 12 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 


