
Zarządzenie Nr 10/2015 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 30 kwietnia 2015r. 

 
w sprawie zasad okresowego zwiększania wynagrodzeń pracowników Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.)  i § 6 uchwały Nr 14/2007 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 24 maja 2007r. w sprawie 

przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1 

W ramach środków finansowych będących w dyspozycji Uczelni pochodzących z umów  

zawartych z podmiotami gospodarczymi oraz opłat za studia niestacjonarne, studia 

podyplomowe i kursy dokształcające, wprowadza się zasady zwiększania wynagrodzeń                   

z tytułu: 

1) prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych i kursach dokształcających, 

2) wykonywania innych dodatkowych zadań na studiach niestacjonarnych, studiach 

podyplomowych oraz kursach dokształcających, 

3) wykonywania dodatkowych lub rozszerzonych zadań, powierzonych poza obowiązkami 

podstawowymi pracownika. 

 

§ 2 

1. Wysokość stawek zwiększonego wynagrodzenia za prace określone w § 1 pkt 1 i 2 

określa odrębne zarządzenie Rektora. 

2. Wzór wniosku o wypłatę zwiększonego wynagrodzenia za prace określone w § 1 określa 

załącznik do zarządzenia. 

  

§ 3 

1. Każde przedsięwzięcie wymienione w § 1 wymaga prowadzenia odrębnej ewidencji 

księgowej i nadania przez Kwesturę numeru zadania. 

2. Zwiększone wynagrodzenie podlega przepisom płacowym, ZUS-owskim i podatkowym. 

3. Zwiększone wynagrodzenie płatne jest na podstawie decyzji Rektora po wykonaniu 

części lub całości zadania. 

4. Decyzję, o której mowa w ust. 3 należy złożyć w Kwesturze najpóźniej 5 dni przed 

terminem wypłaty. 

5. W przypadku niewykonania zadań zwiększone wynagrodzenie nie będzie wypłacone. 

 

§ 4 

1. Traci moc zarządzenie nr 36/2007 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                        

w Elblągu z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie zasad okresowego zwiększania 

wynagrodzeń pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

2. Zwiększone wynagrodzenie z tytułu prowadzenia w sobotę i niedzielę zajęć 

dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 

2014/15 zostanie naliczone za zajęcia prowadzone w okresie obowiązywania 

zarządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

 



 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

        prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 
 

 

 

 

 


