
Załącznik nr 1  
do Regulaminu wynagradzania pracowników UPP  

 

Wykaz stanowisk pracy oraz wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla stanowisk zaliczanych  do 
grupy nauczycieli akademickich, z wyłączeniem dyplomowanych bibliotekarzy  oraz 

dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej 
  

STANOWISKO  
Wynagrodzenie 
minimalne w zł  

Wynagrodzenie 
maksymalne w zł  

Kwota wzrostu  
osobistego  

wynagrodzenia  
na okres 12  

miesięcy przed 
odejściem na 

emeryturę, w zł  

Kolumna 1  Kolumna 2  Kolumna 3  Kolumna 4  

Profesor  7780  8141  1200  

Profesor uczelni  6268  6564  1100  

Adiunkt   5305  6096  900  

Starszy wykładowca (mgr)  4299  4487  700  

Asystent  3530  3982  500  

Wykładowca (mgr), lektor, 
instruktor  

3508  3734  400  

 

    

Załącznik nr 2  
do Regulaminu wynagradzania pracowników UPP  

  

Wykaz stanowisk pracy i wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla dyplomowanych bibliotekarzy 
oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej 

  

STANOWISKO  
Wynagrodzenie 
minimalne w zł  

Wynagrodzenie 
maksymalne w zł  

starszy kustosz dyplomowany   4885  5176  

  

 

Załącznik nr 3 
do Regulaminu wynagradzania pracowników UPP  

  

Wykaz stanowisk pracy, wysokości wynagrodzeń zasadniczych oraz wymagania kwalifikacyjne  
dla stanowisk niezaliczanych do grupy nauczycieli akademickich   

 

STANOWISKO  
Wynagrodzenie w zł  

Wymagania kwalifikacyjne  
minimalne  maksymalne  

Kanclerz, kwestor  7344  7718  
wykształcenie wyższe  

magisterskie, 8 lat pracy, w tym  
4 na stanowisku kierowniczym  

Zastępca kanclerza, zastępca 
kwestora   

5592  5858  

wykształcenie wyższe  
magisterskie, 6 lat pracy, w tym  
3 na stanowisku kierowniczym 

lub samodzielnym  



Dyrektor Centrum Innowacji   
i Transferu Technologii  

3900  4980  
wykształcenie wyższe  

magisterskie, 8 lat pracy, w tym  
4 na stanowisku kierowniczym  

Audytor wewnętrzny  4453  4697  wg odrębnych przepisów  

Radca prawny  4453  4697  wg odrębnych przepisów  

Inspektor ochrony danych  3688  3870  wyższe, 5 lata pracy  

Kierownik działu, kierownik 
dziekanatu   

3688  4257  wykształcenie wyższe, 6 lat pracy  

Kierownik biura, sekcji, archiwum, 
innych równorzędnych jednostek  
organizacyjnych, samodzielne 
stanowiska  

3688  4057  
wykształcenie wyższe, 5 lat 

pracy  

Starszy specjalista, zastępca 
kierownika działu, kierownik DS.  

3368  3769  wykształcenie wyższe, 5 lat pracy  

Specjalista, starszy 
mistrz  

3221  3612  

wykształcenie wyższe, 3 lata 
pracy;   

wykształcenie średnie,  8 
lat pracy  

Starszy (lub samodzielny) referent 
starszy technik, mechanik, 
technolog, informatyk,  starszy 
inspektor ochrony mienia  

2917  3221  średnie, 4 lata pracy  

Referent, technik, rzemieślnik, 
maszynistka  

2600  2934  średnie, 2 lata pracy  

Robotnik  2600  2863  podstawowe  

Pracownik gospodarczy, starszy 
woźny, strażnik ochrony mienia, 
magazynier  

2600  2700  podstawowe  

Robotnik wysoko wykwalifikowany  2651  3210  zasadnicze zawodowe  

Mistrz   2901  3297  średnie, 2 lata pracy  

Kierowca   3042  3726  wg odrębnych przepisów  

Maszynista offsetowy,  introligator 
galanteryjny  

2776  3172  zasadnicze zawodowe  

Kustosz biblioteczny   3688  4057  
wykształcenie wyższe 

magisterskie  

Starszy bibliotekarz, dokumentalista  3368  3769  wykształcenie średnie  

Bibliotekarz  3227  3612  wykształcenie średnie  

Młodszy bibliotekarz  2917  3221  wykształcenie średnie  

Magazynier biblioteczny  2600  2934  
wykształcenie zasadnicze 

zawodowe  

Uwaga: nazwy stanowisk rozszerzyć można o określenie obszaru realizowanych spraw.  

 

 

 

 

  



Załącznik nr 4  
do Regulaminu wynagradzania pracowników UPP  

 
Wykaz stawek dodatków funkcyjnych należnych w związku z pełnieniem funkcji przez nauczycieli 
akademickich, z wyłączeniem  dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 

dokumentacji i informacji naukowej  
 

FUNKCJA  DODATEK FUNKCYJNY 
w zł  

Prorektor  5190   

Dziekan  3290  

Przewodniczący rady naukowej dyscypliny, posiadającej uprawnienie do 
nadawania stopnia dr., liczącej powyżej 15 członków wraz  z 
przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego  

2700  

Przewodniczący rady naukowej dyscypliny, posiadającej uprawnienie do  
nadawania stopnia dr.,  liczącej  do 15 członków wraz  z 
przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego  

2200  

Prodziekan  2200  

Dyrektor instytutu albo instytutu dyscyplinowego  1050  

Zastępca dyrektora instytutu albo instytutu dyscyplionowego  720  

Kierownik katedry liczącej powyżej 10 pracowników razem  z 
kierownikiem  

800  

Kierownik katedry liczącej do 10 pracowników razem z kierownikiem  700  

Kierownik Ogrodu Dendrologicznego  700  

Kierownik wydziałowego studium doktoranckiego  700  

Dyrektor Szkoły Doktorskiej  2700  

Kierownik Studium Języków Obcych  750  

Kierownik Centrum Kultury Fizycznej  750  

Kierownik studiów podyplomowych   od 300 do 1000/*  

Przewodniczący rady programowej kierunku studiów (do 300 studentów)  300  

Przewodniczący rady programowej kierunku studiów (od 301 studentów)  600  

/*wysokość dodatku funkcyjnego kierownika studiów podyplomowych zależna jest od rachunku 

ekonomicznego prowadzonych studiów     

 

Załącznik nr 5 
do Regulaminu wynagradzania pracowników UPP  

  

Wykaz stawek dodatków funkcyjnych należnych w związku z zatrudnieniem na stanowiskach 
dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji  i informacji 

naukowej 
 

FUNKCJA  DODATEK FUNKCYJNY w zł  

Dyrektor Biblioteki Głównej  1050  

  

 

  



Załącznik nr 6  
do Regulaminu wynagradzania pracowników UPP  

 

Wykaz stawek dodatków funkcyjnych należnych w związku z zatrudnieniem na 
stanowiskach niezaliczanych do grupy nauczycieli akademickich 

  

STANOWISKO  DODATEK FUNKCYJNY w zł  

Kanclerz  2800  

Kwestor  2100  

Zastępca kanclerza  1800  

Zastępca kwestora  900  

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii  820  

Radca prawny  800  

Audytor  700  

Kierownik działu  600  

Zastępca kierownika działu  300  

Kierownik dziekanatu  600  

Kierownik zakładu graficznego  500  

Kierownik archiwum  400  

Kierownik sekcji  500  

Kierownik biura  500  

Kierownik oddziału/filii Biblioteki Głównej   400  

   

Załącznik nr 7 

do Regulaminu wynagradzania pracowników UPP  

  

Wykaz stawek za pracę w godzinach ponadwymiarowych   

 

STANOWISKO  STAWKA GODZINOWA w zł /*  

Profesor  80  

Profesor uczelni  70  

Adiunkt ze stopniem dr. hab.  60  

Adiunkt ze stopniem dr.  50  

Asystent, starszy wykładowca, wykładowca, lektor, instruktor  45  

/* stawki nie uwzględniają narzutów pracodawcy oraz kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego  

  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8  
do Regulaminu wynagradzania pracowników UPP  

 
W N I O S E K (wzór)  

o przyznanie premii kwartalnej pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim  

  

1. Zgłoszony przez: ……………………………………………………………………………………………………………………  

(wnioskodawca)  

2. Dla: ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko pracownika)  

3. Za okres: …………………………………………………………………………………………………………………………………  

(kwartał i rok)  

  

4.  Uzasadnienie wniosku:  

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

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

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

  

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

Data i podpis wnioskodawcy                     decyzja Rektora  

 

 

 

 
Załącznik nr 9 

do Regulaminu wynagradzania pracowników UPP  
  

Wykaz stawek za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe  
 

Tabela 1 

Za pracę w Wydziałowej 
Komisji Rekrutacyjnej  

W y n a g r o d z e n i e   w   zł  

Liczba kandydatów, która wniosła opłatę rekrutacyjną  

do 400  401-800  powyżej 800  

Przewodniczący  1200  1400  1600  

Członek  1000  1200  1400  

 
Uwagi:  
1. Stawki zawarte w tabeli 1 dotyczą komisji rekrutacyjnej liczącej łącznie z przewodniczącym 

maksymalnie 5 osób.  
2. W przypadku, gdy komisja liczy ponad 5 osób, stawki obniża się w taki sposób, aby dla komisji 

rekrutującej do 400, 401-800 i ponad 800 kandydatów łączne wynagrodzenie wynosiło odpowiednio 
5200 zł, 6200 zł, 7200 zł.  

3. Dopuszcza się powołanie dwóch wydziałowych komisji rekrutacyjnych, pod warunkiem rekrutacji 

na co najmniej 4 kierunki studiów.  



  

Tabela 2 

Za udział w pracach 
komisji egzaminacyjnej  

W y n a g r o d z e n i e   w  zł  

Liczba kandydatów przystępujących do egzaminu  

21-50  51-100  powyżej 100  

Przewodniczący  400  800  1200  

Członek  300  600  1000  

Uwaga: wynagrodzenia nie wypłaca się, jeśli do egzaminu przystąpiło mniej niż 21 kandydatów  

 

  

Załącznik nr 10  
do Regulaminu wynagradzania pracowników UPP  

  
Wykaz stawek za koordynowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi 

oraz ekwiwalentnej liczby godzin dydaktycznych dla uzupełniania pensum  
  

Liczba studentów 
odbywających praktykę   

w roku akademickim  

Wynagrodzenie 
koordynatora w zł  

Ekwiwalentna liczba godzin  
dydaktycznych zaliczanych  
dla uzupełnienia pensum  

do 50  600  15 godz.  

51-100  800  20 godz.  

101-200  1200  30 godz.  

powyżej 200  1400  35 godz.   

 

  

Załącznik nr 11  
do Regulaminu wynagradzania pracowników UPP  

  
Wykaz stawek za sprawowanie opieki naukowej nad realizacją prac dyplomowych  oraz 

ekwiwalentnej liczby godzin dydaktycznych dla uzupełniania pensum  
  

Rodzaj pracy dyplomowej  
Wynagrodzenie  w 

zł/1pracę  

Ekwiwalentna liczba godzin  
dydaktycznych zaliczanych  
dla uzupełnienia pensum  

Praca magisterska  400  10 godz.  

Praca licencjacka albo inżynierska  200  5 godz.  

  


