
 

Zarządzenie Nr 20/2008 
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 28 maja 2008 r. 
 

 
w sprawie wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich 

biorących udział  w pracach komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 
2008/2009 

 
 
Na podstawie § 12 pkt. 1 i § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego  
z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 
(Dz.U. Nr 251, poz. 1852 ze zmianami), zarządza się co następuje: 
 

 

§ 1 
1. Ustala się wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich, 

biorących udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej: 
1) przewodniczący   -       1 200,00 zł 
2) członek    - 800,00 zł 
 

 
2. Ustala się wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich, 

biorących udział w pracach Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych, w zaleŜności od liczby 
kandydatów: 

 
Liczba kandydatów 

Funkcja 
do 200 od 201 do 400 powyŜej 400 

Przewodniczący 900,00 zł 1000,00 zł    1 200,00 zł 
Z-ca przewodniczącego 800,00 zł 900,00 zł    1 000,00 zł 
Sekretarz 900,00 zł 1000,00 zł    1 200,00 zł 
Członek komisji 450,00 zł 550,00 zł 800,00 zł 

 
 
3. Ustala się wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich, biorących  
udział w pracach      
    Komisji Egzaminacyjnych: 

1) przewodniczący – przy liczbie kandydatów: 
a) do 200 osób   - 600,00 zł 
b) od 201 do 400 osób  - 650,00 zł 
c) ponad 400 osób  - 700,00 zł 
 

2) egzaminatorzy : 
a) za przeprowadzenie jednej rozmowy kwalifikacyjnej – 18,00 zł (wynagrodzenie to 

przysługuje tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu rozmowę 
kwalifikacyjną z danego przedmiotu, niezaleŜnie od liczby członków Komisji 
Egzaminacyjnej) 



 2 

b) za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata – 12,00 zł (w razie potrzeby 
sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne 
wynagrodzenie nie moŜe być wyŜsze niŜ 24,00 zł). 

 
4. Nauczycielom akademickim, biorącym udział w pracach uczelnianej i powołanej  

w jednostce organizacyjnej PWSZ komisji rekrutacyjnej przysługuje tylko jedno (wyŜsze) 
z wynagrodzeń wymienionych w ust. 1-3. 

 
 

§ 2 
Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 ust. 1, 2, 3 nie mogą być niŜsze niŜ 435,00 zł oraz nie 
wyŜsze niŜ 1 218,00 zł.   

 
 

§ 3 
PowyŜsze stawki obowiązują w trakcie rekrutacji kandydatów do PWSZ na rok akademicki 
2008/2009.  
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
                               Rektor 
 
 
                          prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska 

      
 
 


