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WNIOSEK  

o zwiększenie wynagrodzenia i ustalenie stawki  
godzinowej uzupełniającej z tytułu realizacji zadań w ramach projektu   

 
Identyfikator Projektu: 

Tytuł Projektu:  

Wnioskodawca 

Tytuł, stopień naukowy  

Imię   

Nazwisko  

Jednostka organizacyjna  

Stanowisko  

Nr komputerowy pracownika  

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy  
Proszę o przyznanie mi wynagrodzenia dodatkowego, związanego z realizacją zadań 
w ramach ww. projektu wynikającego ze szczególnych zadań realizowanych w ramach 
projektu. 
 
 ……………………………………..………. ................................................................ 
  (data)       (podpis Wnioskodawcy) 

 
Wyliczenie  stawki uzupełniającej:  
 
A: wysokość składki odprowadzona przez pracodawcę na ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe,  wypadkowe i fundusz pracy, naliczona z osobowego funduszu płac - za okres  

 
 
 

ostatnich 12 miesięcy tj. od ……………….. do ……………….. w kwocie ………………..…………..PLN 
 

B: suma składników wynagrodzenia pracownika (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek 
stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13tka), wypłacona w okresie ostatnich  
 
 
 

12 miesięcy wynosi: ……………………………..PLN 

 
C: bazowa stawka godzinowa na czas realizacji zadań w projekcie, obciążająca projekt 

 
 
 

 wynosi (A+B)/12/G: ………………..…………..PLN 
 

D: bazowa stawka godzinowa na czas realizacji zadań w projekcie, brutto do aneksu  

 
 
 
 

wynosi B/12/G: ………………..………….………..PLN 
 

wartość G = miesięczne efektywne godziny pracy, z tym, że do celów obliczeniowych przyjęto: 
dla nauczycieli akademickich 156 godz. dla pozostałych osób 160 godz.  
dla nowo zatrudnianych i zatrudnionych krócej niż 12 miesięcy przyjmuje się wyliczenia prognozowane. 

 
 
 

…………………………..……….. ................................................................................ 
           (sporządził data, (data,podpis Z-cy Kanclerza ds. Systemów          
         podpis pracownika)        Informatycznych i Wynagrodzeń) 
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Opinia kierownika projektu: ........................................................................................................................................................ 
Liczba godzin objętych wynagrodzeniem dodatkowym w czasie realizacji zadań w ramach   
 
projektu (h): ……………..…………  godzin w okresie od ……………..…………  do ……………..………… 
 
Wysokość stawki godzinowej uzupełniającej* (SGU): ……………………....PLN/godz. (do aneksu)  
co stanowi (p =100% * SGU/D) ……………………..… % stawki bazowej. 
 
Sumaryczne wynagrodzenie dodatkowe pracownika wynosi (S=h*C*p): ……………….…..……..PLN 
lub 
Obciążenie projektu z tytułu ww. wypłat wynosi (O = S+h*C) ok. ……………………..…………..PLN 
 
 
 ……………………………….……............................... 

(data, podpis Kierownika Projektu) 
 
 
* SGU dla osób o których mowa w §1 pkt.1 Zarz. Nr 13/07/08 wynosi do 300%,  
             a dla osób o których mowa w §1 pkt.2 do 200% indywidualnej bazowej stawki (D) 

 
Sprawdzono zgodność danych z warunkami kontraktu/umowy 
 
 
 
 …................................………………………............................................................. 

(data, podpis Kierownika/Z-cy RW2/RW3/RN1/innej jednostki) 
 

 
Zgoda kierownika jednostki zatrudniającego osobę składającą wniosek na zwiększenie 
wynagrodzenia. 
 
 
 

…………………………………........................................................... 
(data, podpis Kierownika jednostki) 

 
 

Wyrażam zgodę na zwiększenie wynagrodzenia na okres realizacji projektu o stawkę  

 

 

uzupełniającą godzinową w wysokości …….…….. zł/godzinę w wymiarze …………….. godzin 

pracy zrealizowanej osobiście na rzecz projektu. 

 
 

…………………………………..… 
(podpis Rektora) 

 
Do wiadomości: 

Dział Spraw Osobowych (RO1/OK) (oryginał) 
Dział Wynagrodzeń (WW) 
Kierownik jednostki zatrudniającej wnioskodawcę  
Kierownik Projektu  
(RW2/RW3/RN1/inna jednostka 


