
ROZPORZ�DZENIE 
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY�SZEGO1) 

 
           z dnia 22 grudnia 2006 r. 

 
 

w sprawie warunków wynagradzania za prac� i przyznawania innych �wiadcze� 
zwi�zanych z prac� dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 

 

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wy�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104 poz. 708 i 711 i 
Nr 144, poz. 1043) zarz�dza si�, co nast�puje: 

 
§ 1. 1.  Przepisy rozporz�dzenia stosuje si� do pracowników zatrudnionych w uczelniach 

publicznych.  
2. Warunki wynagradzania pracowników zatrudnionych w muzeach, klubach kultury, 

�wietlicach oraz instruktorów studenckiego ruchu artystycznego reguluj� przepisy o muzeach 
oraz przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalno�ci kulturalnej. 

 
§ 2. Rozporz�dzenie okre�la: 

  1)  wysoko�� minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do 
poszczególnych stanowisk; 

  2)  wysoko�� i warunki przyznawania: 
a)    wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, 
b)    dodatkowego wynagrodzenia, 
c)    dodatków do wynagrodzenia, 

  3)  składniki wynagrodzenia, które s� wypłacane nauczycielowi akademickiemu miesi�cznie z 
góry; 

4) inne składniki wynagrodzenia oraz sposób ustalania ich wysoko�ci; 
5) wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla pracowników 

nieb�d�cych nauczycielami akademickimi; 
6) przypadki, w których nauczyciel akademicki traci prawo do przyznanego dodatku 

funkcyjnego; 
7) okresy pracy i inne okresy uprawniaj�ce do dodatku za sta� pracy; 
8) sposób obliczania godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków 

okre�lanych stawk� miesi�czn� wynikaj�cych z osobistego zaszeregowania nauczyciela 
akademickiego oraz pracownika nieb�d�cego nauczycielem akademickim; 

9) sposób ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych przypadaj�cych 
w okresie usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy w celu ustalenia wysoko�ci 
wynagrodzenia przysługuj�cego w tym okresie dla nauczycieli akademickich. 

 
§ 3. Ilekro� w rozporz�dzeniu jest mowa o: 

  1)  ustawie – rozumie si� przez to ustaw� z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wy�szym, zwan� dalej "ustaw�”; 

                                                
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy�szego kieruje działem administracji rz�dowej – szkolnictwo wy�sze na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).   
 



2) ministrze – rozumie si� przez to wła�ciwego ministra sprawuj�cego nadzór nad działalno�ci� 
uczelni, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy; 

3) nauczycielach akademickich – rozumie si� przez to pracowników, o których mowa w art.  108 
ustawy; 

4) pracownikach nieb�d�cych nauczycielami akademickimi – rozumie si� przez to pracowników 
innych ni� wymienieni w pkt 3 zatrudnionych w uczelni. 
 
 

§ 4. 1. Ustala si� tabele: 
  1)  miesi�cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych 

na stanowiskach: naukowo – dydaktycznych, naukowych, dydaktycznych, dyplomowanych 
bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, 
stanowi�c� zał�cznik nr 1 do rozporz�dzenia; 

  2)  miesi�cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nieb�d�cych nauczycielami 
akademickimi, stanowi�c� zał�cznik nr 2 do rozporz�dzenia; 

  3)  podstawowych stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników naukowo-
technicznych, in�ynieryjno – technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi, oraz 
kwalifikacji i zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
stanowi�c� zał�cznik nr 3 do rozporz�dzenia; 

4)  stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania: 
a)    pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, 
stanowi�c� zał�cznik nr 4 do rozporz�dzenia, 
b)    pracowników działalno�ci wydawniczej i poligraficznej, stanowi�c� zał�cznik nr 5 do 
rozporz�dzenia, 
c)    pracowników nale��cych do personelu lotniczego, zatrudnionych w o�rodkach 
kształcenia lotniczego, stanowi�c� zał�cznik nr 6 do rozporz�dzenia; 

  5)  miesi�cznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełni�cych funkcje 
kierownicze, stanowi�c� zał�cznik nr 7 do rozporz�dzenia; 

  6)  miesi�cznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników bibliotecznych oraz 
pracowników dokumentacji i informacji naukowej, pełni�cych funkcje kierownicze, 
stanowi�c� zał�cznik nr 8 do rozporz�dzenia; 

  7)  miesi�cznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników nieb�d�cych nauczycielami 
akademickimi pełni�cych funkcje kierownicze, stanowi�c� zał�cznik nr 9 do rozporz�dzenia. 

2. Ustala si� warunki przyznawania pracownikom nale��cym do personelu lotniczego, 
zatrudnionym w o�rodkach kształcenia lotniczego, równowa�nika pieni��nego w zamian za 
wy�ywienie, stanowi�ce zał�cznik nr 10 do rozporz�dzenia. 
 

§ 5. Godzinow� stawk� wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków okre�lonych stawk� 
miesi�czn�, wynikaj�cych z osobistego zaszeregowania pracownika ustala si� dziel�c 
miesi�czn� stawk� przez liczb� godzin pracy przypadaj�cych do przepracowania w danym 
miesi�cu, a w odniesieniu do nauczycieli akademickich - przez liczb� 156. 
 

§ 6. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuj� 
wszystkie składniki wynagrodzenia w wysoko�ci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy 
wynikaj�cego ze stosunku pracy.  
 

§ 7. Za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 131 ustawy, nauczyciele 
akademiccy otrzymuj� wynagrodzenie obliczone według nast�puj�cych stawek: 
  
 



Lp. Stanowisko Stawka za godzin� obliczeniow�, odpowiadaj�c� 45 
minutom 

1 2 3 

1 
Profesor zwyczajny, profesor 
nadzwyczajny posiadaj�cy tytuł 
naukowy, profesor wizytuj�cy 

1,5%-3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
profesora zwyczajnego, okre�lonego w zał�czniku nr 1 
do rozporz�dzenia 

2 

Profesor nadzwyczajny 
posiadaj�cy stopie� naukowy 
doktora habilitowanego lub 
doktora, profesor wizytuj�cy 
posiadaj�cy stopie� naukowy 
doktora habilitowanego lub 
doktora, docent, adiunkt 
posiadaj�cy stopie� naukowy 
doktora habilitowanego 

1,5%-3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
profesora nadzwyczajnego posiadaj�cego stopie� 
naukowy doktora habilitowanego, okre�lonego w 
zał�czniku nr 1 do rozporz�dzenia 

3 
Adiunkt posiadaj�cy stopie� 
naukowy doktora, starszy 
wykładowca 

1,8%-3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
adiunkta posiadaj�cego stopie� naukowy doktora, 
okre�lonego w zał�czniku nr 1 do rozporz�dzenia 

4 Asystent, wykładowca, lektor, 
instruktor 

1,8%-3,9% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
asystenta, okre�lonego w zał�czniku nr 1 do 
rozporz�dzenia 

  
 

§ 8. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecno�ci 
nauczyciela akademickiego godziny zaj�� dydaktycznych, wynikaj�ce z pensum 
dydaktycznego, ustalonego na podstawie uchwał senatu oraz na podstawie decyzji kierownika 
jednostki organizacyjnej okre�lonej w statucie, które według planu zaj�� przypadałyby na 
okres tej nieobecno�ci, zalicza si�, dla celów ustalenia liczby godzin zaj�� dydaktycznych, 
jako godziny przepracowane zgodnie z planem. 
 

§ 9. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obci��enia 
dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpocz�ciu roku akademickiego, 
przewidzianej nieobecno�ci w pracy zwi�zanej mi�dzy innymi z długotrwał� chorob�, 
urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem słu�by wojskowej, 
urlopem macierzy�skim albo ustania stosunku pracy przed zako�czeniem roku 
akademickiego, zalicza si� do przepracowanych godzin zaj�� dydaktycznych jedn� 
trzydziest� ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum dydaktycznego, o którym 
mowa w § 8 za ka�dy tydzie� nieobecno�ci przypadaj�cej za okres, w którym prowadzone s� 
w uczelni zaj�cia dydaktyczne. 
 

§ 10. Wynagrodzenie za prac� w godzinach ponadwymiarowych przyznaje si�, po 
dokonaniu rozliczenia godzin zaj�� dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem z 
uwzgl�dnieniem zasad wynikaj�cych z § 8 i 9, raz w roku, po zako�czeniu roku 
akademickiego, z tym �e rektor mo�e zarz�dzi� rozliczanie tych zaj�� w krótszych okresach. 
 

§ 11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustala si� na podstawie stawek 
obowi�zuj�cych w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie pensum dydaktycznego, 
o którym mowa w § 8. Wynagrodzenie wypłacone za okresy krótsze ni� rok akademicki nie 
podlega przeliczeniu. 
 



§ 12. Dodatkowe wynagrodzenie jest przyznawane nauczycielom akademickim za: 
1) udział w pracach zwi�zanych z post�powaniem rekrutacyjnym; 
2) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi; 
3) promotorstwo i recenzowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz oceny dorobku 

naukowego zwi�zane z przewodami habilitacyjnymi, opracowywanie ocen całokształtu 
dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego 
kandydatów do tytułu naukowego, a tak�e recenzji w post�powaniu kwalifikacyjnym 
poprzedzaj�cym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora 
wizytuj�cego osoby nieposiadaj�cej tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego 
doktora habilitowanego; 

4) udział w działalno�ci leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, prowadzonej przez 
wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych.  
 

§ 13. Nauczycielom akademickim bior�cym udział w pracach komisji rekrutacyjnej 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w zale�no�ci od liczby kandydatów i pełnionej 
funkcji, w wysoko�ci od 25% do 70% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
asystenta, okre�lonego w zał�czniku nr 1 do rozporz�dzenia. 

 
§ 14. Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w wysoko�ci od 45% do 65% stawki minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego asystenta, okre�lonego w zał�czniku nr 1 do rozporz�dzenia. 

 
§ 15. Za opracowanie recenzji lub ocen� dorobku w post�powaniu kwalifikacyjnym 

poprzedzaj�cym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytuj�cego 
osoby nieposiadaj�cej tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora w zakresie sztuki albo 
stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego w zakresie sztuki, 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysoko�ci do 50% stawki minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, okre�lonego w zał�czniku nr 1 do 
rozporz�dzenia. 
 

§ 16. 1. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w wydziałach weterynaryjnych 
uczelni rolniczych, za ka�d� godzin� dy�uru pełnionego w ambulatoriach klinik 
weterynaryjnych poza rozkładem zaj�� dydaktycznych, organizacyjnych i naukowo-
badawczych, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w wysoko�ci godzinowej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego pracownika, a za ka�d� godzin� dy�uru w niedziele, �wi�ta i dni 
wolne od pracy, wynikaj�ce z rozkładu czasu pracy w pi�ciodniowym tygodniu pracy - 200% 
tej stawki. 

2. Za udział w usługowej działalno�ci leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, 
prowadzonej przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych na rzecz ludno�ci lub 
przedsi�biorców, nauczyciele akademiccy mog� otrzymywa� dodatkowe wynagrodzenie w 
ramach kwoty odpisu nieprzekraczaj�cej 50% warto�ci wpływów uzyskanych z tytułu 
wykonanych usług, pomniejszonej o warto�� zu�ytych pasz, leków i kosztów transportu, 
liczon� według bie��cych cen. Wynagrodzenie to przysługuje niezale�nie od innych 
składników wynagrodzenia, w tym równie� od dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1. 

3. Wysoko�� dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, a tak�e wysoko�� 
kwoty odpisu, o której mowa w ust. 2, oraz zasady podziału tej kwoty ustala rektor. 
 

§ 17. Pracownikom posiadaj�cym licencj� pilota samolotowego, �migłowcowego, 
zawodowego I lub II klasy oraz posiadaj�cym licencj� mechanika pokładowego, 



zatrudnionym w charakterze personelu lataj�cego, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za 
ka�de kolejne wylatane 1.000 godzin lotu - w wysoko�ci miesi�cznego wynagrodzenia 
obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 
 

§ 18. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach 
zwi�zanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu, z tym �e zespół kierowany przez 
pracowników wymienionych w zał�czniku nr 3 do rozporz�dzenia w tabeli A w lp. 5, 10-13 i 
17 nie mo�e liczy� mniej ni� pi�� osób, ł�cznie z osob� kieruj�c� tym zespołem. 

2. Wysoko�� dodatku funkcyjnego jest uzale�niona od liczby pracowników i studentów 
kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej oraz od stopnia zło�ono�ci zada� 
zwi�zanych z wykonywan� funkcj�. 

3. Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przysługuje dodatek funkcyjny za czas 
wykonywania czynno�ci nadzoru inwestorskiego. 

4. Pracownikowi, o którym mowa w tabeli B zawartej w zał�czniku nr 5 do 
rozporz�dzenia, zatrudnionemu na stanowisku robotniczym, który dodatkowo organizuje i 
kieruje prac� brygady składaj�cej si� co najmniej z 5 osób, ł�cznie z brygadzist�, przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysoko�ci do 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikaj�cego z 
osobistego zaszeregowania. 
 

§ 19. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia pełnienia 
funkcji kierowniczej do ostatniego dnia miesi�ca, w którym nast�piło zaprzestanie jej 
pełnienia. 

2. Pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego w okresie usprawiedliwionej 
nieobecno�ci w pracy trwaj�cej dłu�ej ni� trzy miesi�ce. 

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi akademickiemu w okresie 
zawieszenia w pełnieniu obowi�zków zawodowych. 
 

§ 20. 1. Pracownikowi na zasadach okre�lonych w ustawie przysługuje dodatek za sta� 
pracy. 

2. Je�eli nabycie prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1, lub prawa do wy�szej 
stawki tego dodatku nast�piło pierwszego dnia miesi�ca, dodatek ten przysługuje za ten 
miesi�c. 

3. Je�eli nabycie prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1, lub wy�szej stawki tego 
dodatku nast�piło w ci�gu miesi�ca, dodatek ten przysługuje pocz�wszy od pierwszego dnia 
miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym pracownik nabył to prawo. 
 

§ 21. 1. W przypadku gdy praca w uczelni stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do 
dodatku, o którym mowa w § 20 ust. 1, ustala si� odr�bnie dla ka�dego stosunku pracy. Przy 
ustalaniu okresu uprawniaj�cego do tego dodatku w dodatkowym miejscu zatrudnienia nie 
uwzgl�dnia si� okresów zatrudnienia w podstawowym miejscu pracy. 

2. Przy ustalaniu okresów pracy, od których zale�y prawo pracownika do dodatku, o 
którym mowa w § 20 ust. 1, uwzgl�dnia si�: 

  1)  zako�czone okresy zatrudnienia; 
  2)  inne okresy, uwzgl�dniane na podstawie odr�bnych przepisów jako okresy, od których zale�� 

uprawnienia pracownicze; 
  3)  okres asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów 

dotycz�cych zasad i warunków tworzenia w szkołach wy�szych asystenckich studiów 
przygotowawczych; 

  4)  okresy pobytu za granic�, wynikaj�ce ze skierowania udzielonego na podstawie przepisów o 
kierowaniu za granic� pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. 



3. Dodatek, o którym mowa w § 20 ust. 1, przysługuje pracownikowi za dni, za które 
otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecno�ci w pracy z powodu niezdolno�ci do pracy 
wskutek choroby albo konieczno�ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 
chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia 
społecznego. 
 

§ 22. 1. Z tytułu okresowego zwi�kszenia obowi�zków słu�bowych lub powierzenia 
dodatkowych zada� b�d� ze wzgl�du na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy 
rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej b�d�cej miejscem pracy pracownika, 
mo�e przyzna� pracownikowi dodatek specjalny. 

2. Dodatek specjalny przyznaje si� na czas okre�lony, a w przypadku stałego 
zwi�kszenia obowi�zków słu�bowych lub powierzenia dodatkowych zada� albo ze wzgl�du 
na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy - równie� na czas nieokre�lony. 

3. Dodatek specjalny wypłaca si� w ramach posiadanych �rodków na wynagrodzenia, w 
kwocie nieprzekraczaj�cej 40 % ł�cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
pracownika. 

4. Dodatek specjalny mo�e by� podwy�szany w przypadkach, o których mowa w art. 
130 ust. 4 lub art. 131 ust. 2 ustawy, nie wi�cej jednak ni� o kwot� 20 % ł�cznie 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 

 
 

§ 23. 1. Pracownikowi wykonuj�cemu prac� w porze nocnej przysługuje dodatek do 
wynagrodzenia za ka�d� godzin� pracy w porze nocnej w wysoko�ci 20 % stawki godzinowej 
wynagrodzenia zasadniczego, nie ni�szy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 
§ 1 Kodeksu pracy. 

2. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za ka�d� godzin� pracy 
na drugiej zmianie przysługuje dodatek w wysoko�ci 10%, a na trzeciej zmianie w wysoko�ci 
15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje równie� 
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, dla których praca w systemie 
zmianowym wynika z harmonogramu. 
 

§ 24. 1. Wysoko�� wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i innych 
składników wynagrodzenia pracownika ustala rektor, o ile statut uczelni nie stanowi inaczej. 

2. Wynagrodzenie z dodatkowych �rodków, o których mowa w 151 ust. 7 i 8 ustawy, 
przyznaje rektorowi na wniosek senatu wła�ciwy minister, a pozostałym pracownikom - 
Minister. 
 

§ 25. 1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za sta� pracy, dodatek funkcyjny i dodatek 
specjalny s� wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki 
wynagrodzenia wypłacane s� z dołu, po dokonaniu rozliczenia pracy lub zada�. 

 2. Prawo do wypłaconego z góry wynagrodzenia wygasa z ostatnim dniem miesi�ca w 
którym ustał stosunek pracy z tym, �e pracownik zachowuje wypłacone za ten miesi�c 
wynagrodzenie. 
 

§ 26. 1. Pracownikowi nieb�d�cemu nauczycielem akademickim, mo�e by� przyznana 
premia, je�eli uczelnia w ramach posiadanych �rodków na wynagrodzenia utworzyła fundusz 
premiowy. 

2. Premia, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana zgodnie z zakładowym 
regulaminem premiowania, ustalonym przez rektora w uzgodnieniu ze zwi�zkami 
zawodowymi. 



§ 27. 1. Pracownicy nieb�d�cy nauczycielami akademickimi, którzy nie spełniaj� 
wymaga� kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu 
wej�cia w �ycie rozporz�dzenia, mog� by� nadal zatrudniani na tych stanowiskach. 
2. Osoby zatrudnione na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza lub 
starszego dokumentalisty w dniu wej�cia w �ycie rozporz�dzenia, które spełniały wymagania 
kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, mog� by� nadal zatrudnione na 
tych stanowiskach.  
3. Okres zatrudnienia osób, których mowa w ust. 1 i 2 na stanowiskach, na których s� one 
zatrudnione w dniu wej�cia w �ycie rozporz�dzenia, o ile nie uzyskaj� one wymaga� 
kwalifikacyjnych okre�lonych w rozporz�dzeniu,  nie mo�e by� dłu�szy ni� pi�� lat od dnia 
wej�cia w �ycie rozporz�dzenia.   

 
 

§ 28. Trac� moc: 
  1)  rozporz�dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 wrze�nia 2001 r. w sprawie warunków 

wynagradzania za prac� i przyznawania innych �wiadcze� zwi�zanych z prac� dla 
pracowników uczelni pa�stwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182, z pó�n. zm.2); 

  2)  rozporz�dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 wrze�nia 2001 r. w sprawie warunków 
wynagradzania za prac� i przyznawania innych �wiadcze� zwi�zanych z prac� dla 
pracowników zatrudnionych w pa�stwowej uczelni zawodowej (Dz. U. Nr 107, poz. 1183, z 
pó�n. zm.3). 
 

 
§ 29. 1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w dniu wej�cia w �ycie 

rozporz�dzenia, ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporz�dzenia, nie mo�e by� 
ni�sze od wynagrodzenia przysługuj�cego przed tym dniem. 

 
 

§ 30. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.  
 
 
 
 

                                                                            MINISTER  
                                                                               NAUKI I SZKOLNICTWA WY�SZEGO 
 
 
w porozumieniu: 
 

         MINISTER 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
 

                                                
2) Zmiany wymienionego rozporz�dzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 115 i Nr 141, poz. 
1364, z 2004 r. Nr 187, poz. 1931 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 685. 
  
3) Zmiany wymienionego rozporz�dzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 116 i Nr 141, poz. 
1363, z 2004 r. Nr 184, poz. 1898 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 686. 



Zał�czniki do rozporz�dzenia  
Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wy�szego   

              z dnia 22 grudnia 2006 r.  (poz.1852 ) 
 

 
Zał�cznik nr 1 

TABELA A 
MIESI�CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH 
NAUKOWO – DYDAKTYCZNYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH 

 
  

 
Lp. 

 
Grupa stanowisk 

 
Stanowisko 

 
Stawka wynagrodzenia  
zasadniczego w złotych 

profesor zwyczajny 3.830,00 – 10.000,00 

profesor nadzwyczajny posiadaj�cy tytuł 
naukowy albo tytuł w zakresie sztuki, profesor 
wizytuj�cy posiadaj�cy tytuł naukowy albo 
tytuł w zakresie sztuki 

3.570,00 – 8.000,00  

1 

profesorów 

profesor nadzwyczajny posiadaj�cy stopie� 
naukowy doktora habilitowanego lub doktora 
albo stopie� doktora habilitowanego lub 
doktora w zakresie sztuki, profesor wizytuj�cy 
posiadaj�cy stopie� naukowy doktora 
habilitowanego lub doktora albo stopie� 
doktora habilitowanego lub doktora w zakresie 
sztuki 

3.270,00 – 7.000,00  

docent, adiunkt posiadaj�cy stopie� naukowy 
doktora habilitowanego albo stopie� doktora 
habilitowanego w zakresie sztuki 

3.060,00 – 6.000,00 

adiunkt posiadaj�cy stopie� naukowy doktora 
albo stopie� doktora w zakresie sztuki, starszy 
wykładowca posiadaj�cy stopie� naukowy 
doktora albo stopie� doktora w zakresie sztuki 

2.710,00 – 4.920,00  
2 

docentów, 
adiunktów i 

starszych 
wykładowców 

starszy wykładowca nieposiadaj�cy stopnia 
naukowego albo stopnia w zakresie sztuki 2.150,00 – 3.840,00 

 
asystent 1.740,00 – 3.120,00 

3 

asystentów, 
wykładowców, 

lektorów i 
instruktorów  

 
wykładowca, lektor, instruktor 1.690,00 – 3.180,00  

 



 
TABELA B 

MIESI�CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH 

PRACOWNIKÓW DYPLOMOWANYCH BIBLIOTEKARZY I 
DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI 

NAUKOWEJ 
  

Lp. Stanowisko Stawka wynagrodzenia 
zasadniczego w złotych 

1 Starszy kustosz dyplomowany, starszy 
dokumentalista dyplomowany 2.350,00-4.740,00 

2 Kustosz dyplomowany, dokumentalista 
dyplomowany 2.040,00-4.200,00 

3 Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i 
informacji naukowej 1.890,00-3.420,00 

4 Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i 
informacji naukowej 1.530,00-2.700,00 

  
 



Zał�cznik nr 2 
 

TABELA MIESI�CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 
PRACOWNIKÓW NIEB�D�CYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

  
  
 

 

Kategoria zaszeregowania Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych 
I  925,00-1.240,00 
II  930,00-1.250,00 
III  935,00-1.270,00 
IV  940,00-1.300,00 
V  950,00-1.380,00 
VI  960,00-1.460,00 
VII  970,00-1.550,00 
VIII  980,00-1.660,00 
IX 1.010,00-1.780,00 
X 1.045,00-1.910,00 
XI 1.085,00-2.040,00 
XII 1.125,00-2.220,00 
XIII 1.170,00-2.400,00 
XIV 1.225,00-2.580,00 
XV 1.305,00-2.760,00 
XVI 1.390,00-2.940,00 
XVII 1.475,00-3.380,00 
XVIII 1.560,00-3.640,00 
XIX 1.655,00-4.230,00 
XX 1.955,00-4.810,00 
XXI 2.570,00-5.590,00 



Zał�cznik nr 3 
TABELA A 
PODSTAWOWYCH STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA 
PRACOWNIKÓW NAUKOWO-TECHNICZNYCH,, IN�YNIERYJNO – 
TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH, EKONOMICZNYCH I OBSŁUGI 
  

Wymagania kwalifikacyjne Kategoria   
Lp
. 

 
Stanowisko wykształcenie liczba lat pracy zaszeregowania 

dodatku 
funkcyjneg
o 

1 2 3 4 5 6 

1 Kanclerz  wy�sze 
8, w tym 4 na 
stanowisku 
kierowniczym 

XVII - XXI 5 - 8 

2 Kwestor  wy�sze 

8, w tym 4 na 
stanowisku 
kierowniczym lub 
samodzielnym 

XVI - XX 4-7 

3 Zast�pca kanclerza  wy�sze 

6, w tym 3 na 
stanowisku 
kierowniczym lub 
samodzielnym 

XVI-XIX 4-7 

4 Zast�pca kwestora  wy�sze 

6, w tym 2 na 
stanowisku 
kierowniczym lub 
samodzielnym 

XV-XVIII 3-6 

5 Audytor wewn�trzny wg odr�bnych przepisów XIV-XVIII 2-6 

6 

Kierownik podstawowej 
jednostki organizacyjnej 
lub innej wyodr�bnionej 
jednostki organizacyjnej 

wy�sze 6 XIV-XVIII 3-6 

7 

Zast�pca kierownika 
podstawowej jednostki 
organizacyjnej lub innej 
wyodr�bnionej jednostki 
organizacyjnej 

wy�sze 5 XIII-XVII- 
 2-5 

8 Radca prawny wg odr�bnych przepisów XIV-XVII 1-6 

9 
Pełnomocnik do spraw 
ochrony informacji 
niejawnych 

wg odr�bnych przepisów XIV-XVII 1-3 

10 

Główny specjalista, 
kierownik działu lub 
innej równorz�dnej 
komórki organizacyjnej; 
administrator sieci 

wy�sze 5 XIV-XVII 2-6 

11 

Starszy specjalista 
naukowo-techniczny, 
starszy specjalista w 
zakresie prac 

wy�sze 5 XIII-XVII 2-6 



finansowych lub 
ekonomicznych albo 
zwi�zanych z dydaktyk�, 
badaniami, informatyk�, 
administracj�; zast�pca 
kierownika działu lub 
innej równorz�dnej 
komórki organizacyjnej, 
kierownik domu 
studenckiego 

12 Rzecznik patentowy wg odr�bnych przepisów XIII-XVII 2-6 

wy�sze 3 

13 
  

Specjalista naukowo-
techniczny, specjalista w 
zakresie prac 
finansowych lub 
ekonomicznych albo 
zwi�zanych z dydaktyk�, 
badaniami, informatyk�, 
administracj�, 
organizacj� produkcji; 
starszy mistrz, zast�pca 
kierownika domu 
studenckiego 
  

�rednie 8 

XII-XVI 
  

1-4 
  

wy�sze - 

14 
  

Starszy (lub 
samodzielny): referent 
techniczny, 
ekonomiczny, 
administracyjny, 
finansowy, fizyk, 
matematyk i inne 
stanowiska równorz�dne, 
mechanik, technolog, 
konstruktor, mistrz 
  

�rednie 4 

VIII-XIII 
  

- 
  

15 Starszy inspektor nadzoru 
inwestorskiego wg odr�bnych przepisów XI-XVI 1-2 

16 Inspektor nadzoru 
inwestorskiego wg odr�bnych przepisów XI-XIV 1 

17 
Inspektor ds. 
bezpiecze�stwa i higieny 
pracy 

wg odr�bnych przepisów XII-XV 1-2 

�rednie - 

18 
  

Referent techniczny, 
ekonomiczny, 
administracyjny, 
finansowy, technik, 
magazynier 

zasadnicze 
zawodowe 2 

VI-IX 
  

- 
  

�rednie - 19 
  

Inspektor ochrony mienia 
  podstawowe 2 

VI-VIII 
  

- 
  



20 

Pomoc techniczna, 
administracyjna, laborant 
i inne stanowiska 
równorz�dne 

zasadnicze - IV-VIII - 

21 

Pedel, pracownik 
gospodarczy, starszy 
wo�ny, starszy portier, 
dozorca, stra�nik ochrony 
mienia 

podstawowe - II-VIII - 

22 Pomocniczy pracownik 
administracji lub obsługi podstawowe - I-V - 

   
 
TABELA B 
KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH 
NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH  
  

Lp. Wymagane kwalifikacje Kategoria 
zaszeregowania 

1 2 3 
1 Robotnicy bez przygotowania zawodowego I 

2 
Robotnicy przyuczeni, posiadaj�cy umiej�tno�ci 
fachowe w zakresie potrzebnym do wykonywania prac 
o charakterze pomocniczym 

I 

3 
Robotnicy wykwalifikowani, posiadaj�cy umiej�tno�ci 
fachowe w zakresie wymaganym do wykonywania prac 
pod nadzorem lub samodzielnie 

I-VI 

4 
Robotnicy posiadaj�cy przygotowanie zawodowe do 
wykonywania samodzielnej pracy o charakterze 
zło�onym 

IV-VII 

5 

Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymuj�cy si� 
dyplomem technika lub mistrza w zawodzie, w zakresie 
którego wykonuj� samodzielnie trudne i precyzyjne 
prace 

VII-XII 

6 Kierowca samochodu osobowego - według odr�bnych 
przepisów II-IX 

7 Kierowca samochodu ci��arowego - według odr�bnych 
przepisów VI-X 

8 Kierowca autobusu - według odr�bnych przepisów V-XII 
  
 
 



Zał�cznik nr 4 
KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU 
KUSTOSZA BIBLIOTECZNEGO, STARSZEGO BIBLIOTEKARZA I STARSZEGO 
DOKUMENTALISTY 
 
 1. Na stanowisku kustosza bibliotecznego mo�e by� zatrudniona osoba, która posiada: 

1) uko�czone studia wy�sze magisterskie lub równorz�dne;  
2) uko�czone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji 

naukowej; 
3) 10-letni sta� pracy w bibliotece naukowej; 
4) co najmniej miesi�czn� praktyk� specjalistyczn� w innej, poza macierzyst�, bibliotece 

naukowej, potwierdzon� za�wiadczeniem o jej uko�czeniu. 
 

 2. Na stanowisku starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty mo�e by� zatrudniona 
osoba, która posiada:  

1) uko�czone studia wy�sze;  
2) uko�czone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji 

naukowej; 
3) 6-letni sta� pracy w bibliotece naukowej; 
4) co najmniej 2-tygodniow� praktyk� specjalistyczn� w bibliotece naukowej, 

potwierdzon� za�wiadczeniem o jej uko�czeniu. 
 

 3.Wymagania okre�lone w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 nie dotycz� absolwentów kierunku 
studiów wy�szych informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz osób posiadaj�cych 
stopie� naukowy.  

 
 
 



TABELA A 
STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW 

BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI 
NAUKOWEJ 

  
Wymagania kwalifikacyjne   

Lp.
  
Stanowisko wykształcenie liczba lat 

pracy 

Kategoria 
zaszeregowania 

1 2 3 4 5 
1 Kustosz XIII-XVI 

2 Starszy bibliotekarz, 
starszy dokumentalista 

kwalifikacje okre�lone odr�bnymi  
przepisami XI-XV 

3 Starszy konserwator 
ksi��ki 

wy�sze odpowiadaj�ce 
wykonywanej specjalno�ci 2 XI-XIV 

wy�sze bibliotekarskie lub inne 
wy�sze odpowiadaj�ce 
wykonywanej specjalno�ci 

3 

inne wy�sze 4 
studium bibliotekarskie 5 
�rednie bibliotekarskie 6 

Bibliotekarz 
  
  
  
  

inne �rednie 8 

X-XIV 
  
  
  
  

wy�sze odpowiadaj�ce 
wykonywanej specjalno�ci 3 Dokumentalista 

  studium informacji naukowo-
technicznej 5 

wy�sze 3 

4 
  
  
  
  
  
  
  
  

Konserwator ksi��ki 
  �rednie 5 

X-XIV 
  
  
  

5 Starszy magazynier 
biblioteczny �rednie 6 IX-XIII 

6 Starszy technik 
dokumentalista 

�rednie i przeszkolenie w 
zakresie informacji naukowo-
technicznej 

6 IX-XII 

wy�sze lub studium 
bibliotekarskie - 

�rednie bibliotekarskie 1 
Młodszy bibliotekarz 
  
  �rednie oraz przeszkolenie 

bibliotekarskie - 

Młodszy 
dokumentalista 

wy�sze lub studium informacji 
naukowo-technicznej - 

wy�sze odpowiadaj�ce 
wykonywanej specjalno�ci - 

7 
  
  
  
  
  Młodszy konserwator 

ksi��ki 
  �rednie 3 

VIII-XII 
  
  
  
  
  

8 Technik 
dokumentalista 

�rednie i przeszkolenie w 
zakresie informacji naukowo-
technicznej 

4 VII-X 

9 Magazynier 
biblioteczny �rednie lub zasadnicze zawodowe - VI-X 

10 Technik-konserwator 
ksi��ki 

�rednie techniczne w zakresie 
wykonywanej specjalno�ci - V-IX 



Młodszy technik 
dokumentalista �rednie - 11 

  
Pomocnik biblioteczny zasadnicze zawodowe lub 

podstawowe - 

V-VIII 
  

  
 



Zał�cznik nr 5 
 
TABELA  A 

 STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW 
DZIAŁALNO�CI WYDAWNICZEJ I POLIGRAFICZNEJ WYNAGRADZANYCH 

MIESI�CZNIE 
  

Wymagania kwalifikacyjne 
 Kategoria  

Lp.
 

Stanowisko 
wykształcenie liczba lat 

pracy 
zaszeregowani

a 
dodatku 

funkcyjnego
1 2 3 4 5 6 

1 
Kierownik (dyrektor) 
wydawnictwa lub zakładu 
poligrafii, redaktor naczelny 

wy�sze 5 XII-XVIII 3-6 

Zast�pca kierownika 
(dyrektora) wydawnictwa lub 
zakładu poligrafii, zast�pca 
redaktora naczelnego, 
sekretarz wydawnictwa, 
kierownik redakcji 

  
  
  
4 

Szef produkcji 6 

  
  
  
2-5 
  

2 
  
  

Starszy redaktor 

  
  
  
wy�sze 
  
  

4 

  
  
  
XI-XVII 
  
  

- 
3 Redaktor wy�sze 2 IX-XII - 

4 
Kierownik działu: składu, 
grafiki komputerowej lub 
komórki równorz�dnej 

wy�sze 4 XI-XVI 1-3 

5 Redaktor techniczny �rednie 3 X-XV - 
6 Grafik �rednie 1 X-XVI - 

wy�sze - 7 
  

Operator składu  
komputerowego lub grafiki 
komputerowej �rednie 2 

  
VII - XV 

  
  

8 Informatyk, technolog wy�sze - XI-XV - 
9 Kre�larz, korektor �rednie - VII-X - 
10 Maszynistka �rednie - VIII-XII - 
11 Ksi�garz �rednie - VII-XIV - 



TABELA  B 
 STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW 

DZIAŁALNO�CI WYDAWNICZEJ I POLIGRAFICZNEJ WYNAGRADZANYCH 
GODZINOWO 

  

   
Wymagane kwalifikacje Kategoria 

Lp. Stanowisko wykształcenie liczba lat 
pracy zaszeregowania dodatku 

funkcyjnego
1 2 3 4 5 6 

1 Mechanik maszyn 
poligraficznych   V-XI - 

2 

Fotograf, introligator, kopista 
offsetowy, monta�ysta 
offsetowy, na�wietlacz 
składu komputerowego, 
operator monitora 
ekranowego fotoskładu, 
składacz komputerowego 
systemu składu 

  VI-XI - 

3 

Operator: maszyn 
powielaj�cych, kserografu, 
introligatorskich 
offsetowych, 
typograficznych 

  IV-VII - 

4 Pracownik pomocniczy 

  
  
  
  
  
kwalifikacje 
wymagane przy 
zaszeregowaniu 
pracowników do 
poszczególnych 
kategorii 
wynagrodzenia 
zasadniczego 
okre�la tabela B 
w zał�czniku nr 4 
do  
rozporz�dzenia   II-VI   

  
 
 



Zał�cznik nr 6 
 

 
TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA 

PRACOWNIKÓW NALE��CYCH DO PERSONELU LOTNICZEGO, 
ZATRUDNIONYCH W O�RODKACH KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO 

  
    Wymagania kwalifikacyjne Kategoria 

Lp. Stanowisko wykształcenie (inne 
wymagania formalne) 

liczba lat 
pracy zaszeregowania dodatku 

funkcyjnego 
1 2   3 4 5 6 

1 
Kierownik 
(dyrektor) 
o�rodka 

wy�sze techniczne o 
specjalno�ci lotniczej lub 
ekonomiczne albo 
prawnicze + licencja pilota 
zawodowego lub szkolenie 
w zakresie eksploatacji 
sprz�tu lotniczego 

8 lat, 
w tym 4 
na stanowisku 
kierowniczym 

XVI - XVIII 3-7 

wy�sze 

5 lat w 
lotnictwie, w 
tym 3 na 
stanowisku 
kierowniczym   

2 

  
  
  
Zast�pca 
kierownika 
(dyrektora) 
o�rodka �rednie 

  
  
licencja pilota 
zawodowego z 
uprawnieniami 
instruktora I 
klasy 

8 lat w 
lotnictwie, w 
tym 4 na 
stanowisku 
kierowniczym 

  
  
  
  
XV-XVII 
  

  
  
  
  
2-5 
  

wy�sze 

4 lata w 
lotnictwie, w 
tym 2 na 
stanowisku 
kierowniczym 

  
  
  
  
Kierownik 
szkolenia 
lotniczego �rednie 

  
  
licencja pilota 
zawodowego z 
uprawnieniami 
instruktora I 
klasy 

6 lat w 
lotnictwie, w 
tym  
 
4 na 
stanowisku 
kierowniczym 

wy�sze 

4 lata w 
lotnictwie, w 
tym 2 na 
stanowisku 
kierowniczym 

  
  
3 
  

  
  
  
  
Kierownik 
działu 
techniki �rednie 

  
  
  
licencja 
mechanika 
pokładowego 
lub mechanika 
lotniczego 

6 lat w 
lotnictwie, w 
tym 3 na 
stanowisku 
kierowniczym 

  
  
XIV-XVI 
  

  
  
2-4 
  



wy�sze 

licencja pilota 
zawodowego z 
uprawnieniami 
instruktora I 
klasy 

  
  
  
  
  
4 
  

  
  
  
  
Starszy 
instruktor 
pilot �rednie 

5 lat w 
lotnictwie, w 
tym 3 jako 
instruktor I 
klasy 

  
  
  
3 lata w 
lotnictwie, w 
tym 3 jako 
instruktor I 
klasy 

  
  
  
  
  
XIV-XVI 
  

  
  
  
  
  
- 
  

5 Instruktor 
pilot �rednie 

licencja pilota 
zawodowego z 
uprawnieniami 
instruktora II 
klasy 

uko�czona 
praktyka 
instruktorska 

XII-XV - 

6 
Kierownik 
Sekcji 
Technicznej 

�rednie 

licencja 
mechanika 
lotniczego 
obsługi lub 
napraw 

4 lata w 
lotnictwie, w 
tym 2 na 
stanowisku 
samodzielnym 

X-XIII 1-2 

Mechanik 
pokładowy 

licencja 
mechanika 
pokładowego 

2 lata na 
stanowisku 
mechanika 
lotniczego   

7 
Mechanik 
lotniczy 

�rednie licencja 
mechanika 
lotniczego 
obsługi lub 
napraw 

1 rok w 
lotnictwie 

  
X-XIII 

  
- 

8 Pilot �rednie licencja pilota 
zawodowego - X-XII - 

9 Mechanik 
praktykant zawodowe - - VII-X - 

  
 



Zał�cznik nr 7 
 
TABELA MIESI�CZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA 
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNI�CYCH FUNKCJE KIEROWNICZE 
  

Lp. Funkcja 

Stawka dodatku 

funkcyjnego w 

złotych 

1 Rektor uczelni o liczbie studentów powy�ej                                   30.000 4.690,00-5.800,00 

2 Rektor uczelni o liczbie studentów                                  15.001 – 30.000 
 

3.580,00-4.690,00 

3 Rektor uczelni o liczbie studentów poni�ej                                      15.000 
 

2.480,00-3.580,00 

4 Prorektor uczelni o liczbie studentów powy�ej                              30.000 
 

2.870,00-3.500,00 

5 Prorektor uczelni o liczbie studentów                              15.001 – 30.000 
 

2.240,00-2.870,00 

6 Prorektor uczelni o liczbie studentów poni�ej                                  15.000 
 

1.600,00-2.240,00 

7 
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekan) uczelni o 

liczbie studentów powy�ej                                                                1.000 

 

2.00,00-2.500,00 

8 
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekan) uczelni o 

liczbie studentów                                                                      501 -1.000 

 

1.500,00-2.000,00 

9 
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekan) uczelni o 

liczbie studentów poni�ej                                                                     500 

 

1.000,00-1.500,00 

10 

Zast�pca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (prodziekan), 

dyrektor mi�dzyuczelnianego instytutu (zakładu, o�rodka), dyrektor 

centrum uczelniano-przemysłowego o liczbie studentów powy�ej    1.000 

1.460,00-1.900,00 



11 

Zast�pca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (prodziekan), 

dyrektor mi�dzyuczelnianego instytutu (zakładu, o�rodka), dyrektor 

centrum uczelniano-przemysłowego o liczbie studentów         501 – 1.000 

1.030,00-1.460,00 

12 

Zast�pca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (prodziekan), 

dyrektor mi�dzyuczelnianego instytutu (zakładu, o�rodka), dyrektor 

centrum uczelniano-przemysłowego o liczbie studentów poni�ej         500 

600,00-1.030,00 

13 

Zast�pca dyrektora mi�dzyuczelnianego instytutu (zakładu, o�rodka), 

zast�pca dyrektora instytutu na prawach wydziału, zast�pca dyrektora 

centrum uczelniano-przemysłowego  

Dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej wydziału lub innej 

jednostki Zast�pca dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej 

wydziału lub innej jednostki 

200,00-600,00 

 
 
 



Zał�cznik nr 8 
 
TABELA MIESI�CZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA 
PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH I DOKUMENTACJI I INFORMACJI 
NAUKOWEJ 
  

Lp. Funkcja Kategoria dodatku 
funkcyjnego 

1 2 3 
1 Dyrektor biblioteki głównej 7-8 
2 Zast�pca dyrektora biblioteki głównej 2-7 

Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece głównej, 
kierownik biblioteki wydziału lub 
instytutu, kierownik wydziałowego lub 
instytutowego o�rodka informacji naukowej 

3 
  
  

Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub 
o�rodku informacji naukowej 

 
1-5 

 

  
 

 
 

Zał�cznik nr 9 
 
TABELA MIESI�CZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA 
PRACOWNIKÓW NIEB�D�CYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 
  
Lp. Kategoria Stawka dodatku funkcyjnego w złotych 
1 2 3 
1 1 85,00-  180,00 
2 2 90,00-  190,00 
3 3 115,00-  290,00 
4 4 135,00-  410,00 
5 5 200,00-  480,00 
6 6 260,00-  690,00 
7 7 460,00-1.600,00 
8 8 900,00-2.200,00 

  
 



Zał�cznik nr 10 
 
WARUNKI PRZYZNAWANIA PRACOWNIKOM NALE��CYM DO PERSONELU 
LOTNICZEGO, ZATRUDNIONYM W O�RODKACH KSZTAŁCENIA 
LOTNICZEGO, RÓWNOWA�NIKA PIENI��NEGO W ZAMIAN ZA 
WY�YWIENIE 
  

  1. Członkom personelu lataj�cego i pokładowego zatrudnionym na stanowisku: kierownika 
szkolenia lotniczego, starszego instruktora pilota, instruktora pilota, pilota i mechanika 
pokładowego przysługuje równowa�nik pieni��ny w zamian za wy�ywienie, zwany dalej 
"równowa�nikiem pieni��nym" w wysoko�ci okre�lonej przez Ministra Obrony Narodowej w 
przepisach dotycz�cych okre�lenia wysoko�ci równowa�nika pieni��nego w zamian za 
wy�ywienie przysługuj�ce �ołnierzom zawodowym i kandydatom na �ołnierzy zawodowych. 

  2.  Członkom personelu lataj�cego i pokładowego zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu 
pracy przysługuje równowa�nik pieni��ny w wysoko�ci proporcjonalnej do wymiaru 
zatrudnienia. 

  3.  Członkom personelu lataj�cego pełni�cym funkcj� dyrektora o�rodka i zast�pcy dyrektora, 
wykonuj�cym loty w charakterze członka załogi lotniczej lub pokładowej, przysługuje 
równowa�nik pieni��ny w okresie posiadania wa�nej licencji pilota zawodowego lub licencji 
wy�szej kategorii. 

  4.   Równowa�nik pieni��ny wypłaca si� z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
  5.   Za czas choroby, urlopu, zawieszenia w lotach przez komisj� lotniczo-lekarsk�, a tak�e w 

przypadku innej usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy, personelowi wymienionemu w ust. 
1 – 3 przysługuje równowa�nik pieni��ny w wysoko�ci okre�lonej zgodnie z ust. 1, nie dłu�ej 
jednak ni� przez okres 3 miesi�cy. 

  6.   Za czas niezdolno�ci do pracy spowodowanej nieumy�lnym wypadkiem przy pracy, 
personelowi lataj�cemu wymienionemu w ust. 1 – 3 przysługuje równowa�nik pieni��ny w 
wysoko�ci okre�lonej zgodnie z ust. 1, nie dłu�ej jednak ni� przez okres 6 miesi�cy. 

  7.   W okresie zawieszenia w lotach z przyczyn innych ni� wymienione w ust. 5 i 6 równowa�nik 
pieni��ny nie przysługuje. 

 
 
 
 




