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Załącznik  
do Zarządzenia Rektora Nr 1/2020 

         
 
 

Regulamin wynagradzania pracowników 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  
w Siedlcach, zwany dalej regulaminem, ustala warunki wynagradzania za pracę  
oraz inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania w Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, zwanym dalej UPH. 
 

§ 2 
W sprawach dotyczących ustalania warunków wynagradzania za pracę oraz innych 
świadczeń związanych z pracą i zasad ich przyznawania, nieuregulowanych w niniejszym 
regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), zwanej dalej 
„ustawą”, innych ustaw oraz aktów prawnych wydanych na ich podstawie. 
 

§ 3 
Regulamin określa wysokość i warunki na jakich przyznawane są: 
1) stałe składniki wynagrodzenia: 

a) wynagrodzenie zasadnicze, 
b) dodatek za staż pracy; 

2) zmienne składniki wynagrodzenia: 
a) dodatek funkcyjny, 
b) dodatek zadaniowy,  
c) dodatek za kierowanie projektami, 
d) dodatek za kierowanie lub opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi 

studentów, 
e) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, 
f) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, 
g) dodatek za pracę na drugiej zmianie, 
h) dodatek za pracę w porze nocnej; 

3) wynagrodzenie za prace promotora, recenzenta, recenzenta pomocniczego, członka 
komisji habilitacyjnej; 

4) nagrody rektora; 
5) pozostałe świadczenia związane z pracą.  

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatki 
zadaniowe są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry. Pozostałe składniki 
wynagrodzenia są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z dołu. 
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2. Wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są 
wypłacane z dołu. 

3. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczycielowi akademickiemu nie 
przysługują zmienne składniki wynagrodzenia, o których mowa w § 3 pkt 2 regulaminu. 

 
§ 5 

1. Ustala się: 
1) tabelę miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych  
i badawczych, stanowiącą załącznik Nr 1 do regulaminu; 

2) tabelę miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, stanowiącą załącznik 
Nr 2 do regulaminu; 

3) tabelę podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i miesięcznych 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego: 
a) pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, 
b) pracowników bibliotecznych,  
c) pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, 
d) pracowników działalności wydawniczej, 
e) pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi i stanowiskach 

robotniczych, 
 stanowiącą załącznik Nr 3 do regulaminu; 

4) tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich 
pełniących funkcje kierownicze, stanowiącą załącznik Nr 4 do regulaminu; 

5) tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi, stanowiącą załącznik Nr 5 do regulaminu. 

2. Kwalifikacja do jednej z grup pracowniczych określonych w tabeli, stanowiącej załącznik 
Nr 3 do regulaminu, wynika z umowy o pracę, w której jest określony rodzaj 
wykonywanej pracy. 

3. Pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach inżynieryjno-technicznych są pracownicy 
zatrudnieni w jednostkach prowadzących lub wspierających działalność dydaktyczną 
lub badania naukowe, którzy wykonują prace techniczne wspomagające proces 
dydaktyczny lub badawczy w jednostce. 

 
 
II. ZASADY I WARUNKI WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ 
 

§ 6 
1. Wynagrodzenie za pracę ustala się w wysokości odpowiadającej rodzajowi 

wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu. 
2. Wysokość składników indywidualnego wynagrodzenia ustala się w ramach środków 

przewidzianych na wynagrodzenia osobowe w planie rzeczowo-finansowym UPH.  
3. Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą  

o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego  
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Decyzje w sprawie ustalenia wysokości stałych lub zmiennych składników 
wynagrodzenia oraz pozostałych świadczeń związanych z pracą podejmuje rektor. 

5. Rektor może upoważnić inne osoby do podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 4. 
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6. Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny rektora ustala minister właściwy  
do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na wniosek rady uczelni. Rada uczelni może 
przyznać rektorowi dodatek zadaniowy, o którym mowa w § 3 pkt. 2 lit. b. 

7. Wynagrodzenie pracownika za pełen miesięczny wymiar czasu pracy nie może być 
niższe od wynagrodzenia minimalnego, którego wysokość określają odrębne przepisy. 

8. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy. 

9. Stawkę godzinową wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia 
określanych stawką miesięczną, wynikających z osobistego zaszeregowania 
pracownika, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę przez liczbę godzin pracy 
przypadających do przepracowania w danym miesiącu. 

10. Terminy wypłaty wynagrodzenia poszczególnym grupom pracowniczym określa 
Regulamin pracy. 
 

§ 7 
1. W przypadku nieobecności w pracy pracownika niebędącego nauczycielem akademickim 

z powodu: 
1) choroby trwającej dłużej niż okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia 

chorobowego przewidzianego w odrębnych przepisach; 
2) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny trwającej 

dłużej niż 30 dni; 
3) pobierania świadczenia rehabilitacyjnego; 
4) przebywania na urlopie macierzyńskim lub urlopem rodzicielskim, 
pracownikowi, który wykonuje czasowo obowiązki nieobecnego pracownika może być 
przyznany jednorazowo lub na czas określony dodatek zadaniowy albo zlecenie pracy  
w godzinach nadliczbowych. 

2. Środki przeznaczone na wynagrodzenie za wykonywanie pracy, o której mowa  
w ust. 1, nie mogą przekraczać 50% wynagrodzenia zasadniczego nieobecnego 
pracownika. 

 
 

III. STAŁE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA 
 
3.1. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE 
 

§ 8 
1. Wynagrodzenie zasadnicze dla pracownika ustala się w formie miesięcznych stawek. 
2. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku są stawki 

minimalne określone w tabelach stanowiących załączniki Nr 1-3 do regulaminu. 
3. Wynagrodzenie zasadnicze, określone w załącznikach Nr 1-3 do regulaminu, przysługuje 

za pełny wymiar czasu pracy. 
 

§ 9 
W przypadku uzyskania przez pracownika stopnia doktora, doktora habilitowanego  
lub tytułu profesora rektor może zwiększyć stawkę przysługującego wynagrodzenia 
zasadniczego.  
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3.2. DODATEK ZA STAŻ PRACY 
 

§ 10 
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia 

zasadniczego za każdy rok zatrudnienia, wypłacany w okresach miesięcznych, 
poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że wysokość tego dodatku nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za staż pracy lub prawa do wyższej stawki tego dodatku 
nastąpiło: 
1) pierwszego dnia miesiąca – dodatek przysługuje za ten miesiąc; 
2) w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca – dodatek przysługuje, począwszy  

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył to 
prawo. 

 
§ 11 

1. Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy uwzględnia się: 
1) zakończone okresy zatrudnienia; 
2) inne okresy uwzględniane na podstawie przepisów odrębnych jako okresy,  

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

dotyczących zasad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów 
przygotowawczych; 

4) okresy pobytu za granicą wynikające ze skierowania udzielonego na podstawie 
przepisów o kierowaniu za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i 
szkoleniowych. 

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy okresy, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się na podstawie świadectwa pracy, a okresy, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2-4  na podstawie innego dokumentu potwierdzającego ich odbycie. 

3. W przypadku jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy 
uprawniające do dodatku za staż pracy ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. 

 
 

IV. ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA 
 

4.1. DODATEK FUNKCYJNY 
 

§ 12 
1. Dodatek funkcyjny przysługuje z tytułu kierowania jednostką organizacyjną, w skład której 

wchodzi nie mniej niż 5 osób, w tym osoba kierująca. 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego nie może przekroczyć 67% wynagrodzenia profesora  

i jest uzależniona od liczby członków jednostki organizacyjnej oraz stopnia złożoności 
zadań. 

3. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego do ostatniego dnia wykonywania 
czynności, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że w przypadku nauczyciela 
akademickiego dodatek ten przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
zaprzestano wykonywania czynności, o której mowa w ust. 1.  

4. Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,  
nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy, przy czym dodatek ten jest pomniejszany 
proporcjonalnie za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą bądź 
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koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem 
rodziny, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego lub 
otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

 
4.2. DODATEK ZADANIOWY 

 
§ 13 

1. Pracownikowi może być przyznany dodatek zadaniowy z tytułu czasowego zwiększenia 
obowiązków służbowych lub czasowego powierzenia dodatkowych zadań albo ze 
względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania. 

2. Wysokość dodatku zadaniowego nie może przekroczyć 80% sumy wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 

3. Dodatek zadaniowy przysługuje w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie 
dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy, przy czym dodatek ten jest pomniejszany 
proporcjonalnie za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą bądź 
koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem 
rodziny, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego lub 
otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

 
4.3. DODATEK ZA KIEROWANIE PROJEKTAMI  LUB GRANTAMI 

 
§ 14 

Pracownikowi, który kieruje projektem lub grantem finansowanym ze źródeł zewnętrznych, 
może być przyznany dodatek finansowany z kosztów projektu lub grantu, zgodnie  
z zasadami finansowania danego projektu lub grantu. 
 
4.4. DODATEK ZA KIEROWANIE LUB OPIEKĘ NAD STUDENCKIMI PRAKTYKAMI 

ZAWODOWYMI STUDENTÓW.  
 

§ 15 
1. Nauczycielowi akademickiemu za kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi lub 

sprawowanie opieki nad tymi praktykami przysługuje jednorazowo w danym roku 
akademickim dodatek z tego tytułu. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości nieprzekraczającej 65% 
stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku 
Nr 1 do regulaminu. 

 
4.5. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W GODZINACH PONADWYMIAROWYCH 
 

§ 16 
1. Za pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczyciel akademicki otrzymuje 

wynagrodzenie obliczone według stawki za godzinę obliczeniową odpowiadającą  
45 minutom. 

2. Wysokość stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na dany rok 
akademicki określa rektor. 

3. Wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie 
przepracowanych godzin. Zasady ustalania pensum dydaktycznego oraz roczny wymiar 
zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk określa Regulamin pracy. 
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4. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się na podstawie 
indywidualnych sprawozdań z wykonania zajęć dydaktycznych, po dokonaniu rozliczenia 
godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem, raz w roku,  
w terminie dwóch miesięcy od zakończenia roku akademickiego, o ile rektor nie zarządzi 
rozliczania w krótszych okresach. 

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych ustala się na podstawie 
stawek obowiązujących w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie, o którym 
mowa w ust. 4. 

6. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych nie podlega przeliczeniu  
w przypadku zmiany stawek dokonanej po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 4. 

   
4.6. DODATEK ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH 
 

§ 17 
Pracownik ma prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, w wysokości i na 
zasadach określonych w Kodeksie pracy. 
 
4.7. DODATEK ZA PRACĘ NA DRUGIEJ ZMIANIE 

 
§ 18 

Pracownikom pracującym w systemie pracy zmianowej za godziny pracy na drugiej zmianie 
przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. 
Przez drugą zmianę rozumie się prace wykonywaną przez pracownika na drugiej zmianie  
w godzinach 14:00-22:00.  
 
4.8. DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ 
 

§ 19 
Pracownik ma prawo do dodatku za pracę w porze nocnej w wysokości i na zasadach 
określonych w Kodeksie pracy. 
 
 

V. WYNAGRODZENIE ZA PRACE PROMOTORA, RECENZENTA, RECENZENTA 
POMOCNICZEGO, CZŁONKA KOMISJI HABILITACYJNEJ 

 
§ 20 

1. Nauczycielowi akademickiemu za sprawowanie funkcji promotora, promotora 
pomocniczego i recenzentowi w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, 
stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz członkowi komisji habilitacyjnej 
przysługuje jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe. 

2. Wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w wysokości i na 
zasadach określonych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 

3. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do prowadzonych w uczelni postępowań 
nostryfikacyjnych. 
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VI. NAGRODY  REKTORA 

 
§ 21 

1. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą 
otrzymać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody rektora. 

2. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora określa odrębny regulamin. 
 

 
VII. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ 

 
7.1. NAGRODA JUBILEUSZOWA 
 

§ 22 
Pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu wieloletniej pracy, w wysokości i na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce. 
 
7.2. DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 
 

§ 23 
Pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych  
w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek sfery 
budżetowej. 

 
 

VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 
 

                                                             § 24 
Dodatek specjalny przyznany przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu staje się 
dodatkiem zadaniowym w rozumieniu ustawy i regulaminu wynagradzania. 
 

§ 25 
1. Do dnia 30 września 2020 r. w przypadku pozostawania przez pracownika jednocześnie  

w więcej niż jednym stosunku pracy okresy, o których mowa w § 11 ust. 1 niniejszego  
regulaminu, uwzględnia się po przedłożeniu przez pracownika oświadczenia  
o ich  nieuwzględnieniu u innego pracodawcy.  

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy nie uwzględnia się 
okresów zatrudnienia u innego pracodawcy, u którego pracownik jest lub był jednocześnie 
zatrudniony, oraz innych okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, uwzględnionych  
u innego pracodawcy. 

3. Do dnia 30 września 2020 r. dodatek za staż pracy przysługuje za dni, za które pracownik 
otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 
pracy spowodowanej chorobą albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które zachowuje prawo do wynagrodzenia 
lub otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 
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IX. PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 26 
1. Treść regulaminu została uzgodniona z działającymi w UPH zakładowymi organizacjami 

związkowymi. 
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania  

go do wiadomości pracowników. 
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Załącznik Nr 1  

do Regulaminu wynagradzania pracowników  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 

 

 

 

 

Tabela miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych i badawczych. 

 

Lp. Stanowisko 
Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego 

w złotych 

1. Profesor 6.460,00 

2. Profesor uczelni 5.371,00 

3. Adiunkt  4.730,00 

4. Asystent, lektor, instruktor 3.255,00 
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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu wynagradzania pracowników  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 

 

 

 

 

Tabela miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych. 

 

Lp. Stanowisko 
Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego 

w złotych 

1. Profesor 6.410,00 

2. Profesor uczelni 5.321,00 

3. Adiunkt  4.680,00 

4. Asystent, lektor, instruktor 3.205,00 
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Załącznik Nr 3 

do Regulaminu wynagradzania pracowników  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 

 

 

Tabela podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i miesięcznych 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych  

na stanowiskach administracyjnych, pracowników bibliotecznych, pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, pracowników działalności 

wydawniczej, pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi i stanowiskach 

robotniczych. 

 
 

Lp. Stanowisko 

Wymagania kwalifikacyjne Minimalna 

stawka 

wynagrodzenia 

zasadniczego 

w złotych 

Wykształcenie 

Liczba lat 

pracy/doświadczenia 

zawodowego 

1.  Kanclerz 
Wyższe 

magisterskie 

8 lat, w tym 4 na 

stanowisku 

kierowniczym 

7.000,00 

2.  Kwestor 

Wyższe 

magisterskie oraz 

według odrębnych 

przepisów 

8 lat, w tym 4 na 

stanowisku 

kierowniczym 

3.  

Zastępca 

Kanclerza, 

Zastępca 

Kwestora 

 

Wyższe 

magisterskie 

6 lat, w tym 3 na 

stanowisku 

kierowniczym 
4.500,00 

4.  Dyrektor Biblioteki Wyższe 
magisterskie 

6 lat, w tym 3 na 

stanowisku 

kierowniczym 

5.  
Audytor 

wewnętrzny 
Według odrębnych przepisów 

3.800,00 

6.  

Dyrektor, 

kierownik 

jednostki 

organizacyjnej 

(Działu, 

Dziekanatu) 

kierownik 

administracyjny 

wydziału, główny 

specjalista, (w 

Wyższe/wyższe 

magisterskie  
5 
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tym: inż.-tech., ds. 

księgowości, ds. 

ekonomicznych)  

7.  Starszy kustosz 
Wyższe 

magisterskie  
5 

8.  
Kierownik 

wydawnictwa,  

Wyższe/wyższe 

magisterskie 
5 

9.  

Główny 

specjalista ds. 

bhp 

Wyższe/wyższe 

magisterskie oraz 

według odrębnych 

przepisów 

5 

10.  
Inspektor ochrony 

danych 

Wyższe/wyższe 

magisterskie oraz 

według odrębnych 

przepisów 

5 

11.  

Pełnomocnik ds. 

ochrony informacji 

niejawnych, 

ochrony mienia i 

sytuacji 

kryzysowych 

Według odrębnych przepisów 

12.  Radca prawny Według odrębnych przepisów 

13.  Sekretarz rektora 
Wyższe/wyższe 

magisterskie 
5 

14.  Rzecznik prasowy 
Wyższe/wyższe 

magisterskie 
5 

15.  

Zastępca 

kierownika 

jednostki 

organizacyjnej, 

kierownik sekcji, 

starszy 

specjalista, 

(administracyjny, 

inż.-tech,, ds. 

księgowych, ds. 

ekonom.) i inne 

równorzędne 

Wyższe 4 

3.200,00 

16.  Kustosz Wyższe magisterskie 4 

17.  

Starszy redaktor, 

starszy redaktor 

techniczny 
Wyższe 4 

18.  

Specjalista 

(administracyjny, 

inż. –tech) i inne 

Wyższe 3 

3.050,00 
Średnie 8 
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równorzędne   

19.  

Administrator 

sieci 

komputerowej, 

tłumacz języka 

migowego, 

samodzielna 

księgowa, 

samodzielny 

informatyk, 

samodzielny 

serwisant, 

samodzielny 

inspektor i inne 

równorzędne 

Wyższe 3 

Średnie 8 

20.  
Starszy 

bibliotekarz 
Wyższe magisterskie 3 

21.  
redaktor, redaktor 

techniczny 
Wyższe magisterskie 3 

22.  

Specjalista – 

pracownik 

techniczny 

Wykształcenie 

wyższe oraz według 

odrębnych przepisów 

3 lata 

doświadczenia 

zawodowego w 

wykonywanym 

zawodzie 

23.  

Samodzielny 

referent, 

samodzielny 

technik inż. –tech 

i inne 

równorzędne 

Wyższe 2 

2.950,00 

Średnie 4 

24.  

Starsza księgowa, 

starszy 

informatyk, 

starszy serwisant, 

starszy inspektor i 

inne równorzędne 

Wyższe 2 

Średnie 4 

25.  Bibliotekarz 
Wyższe 2 

Średnie 4 

26.  
Inspektor ochrony 

radiologicznej 
Według odrębnych przepisów 

27.  

Starszy referent, 

starszy technik 

inż.-tech. i inne 

równorzędne,  

Wyższe - 

2.850,00 
Średnie 2 
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28.  

Księgowa, 

informatyk, 

serwisant, 

inspektor i inne 

równorzędne 

Wyższe - 

Średnie 2 

29.  

Referent, referent 

administracyjny, 

technik inż.-tech i 

inne 

równorzędne, 

referent 

administracyjno-

techniczny, 

pracownik 

administracyjny 

Średnie - 

2.750,00 
30.  

Konserwator, 

ślusarz i inne 

równorzędne Zasadnicze 

zawodowe oraz 

według odrębnych 

przepisów 

- 

31.  

Kierowca 

samochodu 

osobowego, 

ciężarowego do 

3.5 t, traktorzysta 

32.  

Starszy 

magazynier 

biblioteczny, 

technik – 

konserwator 

książki 

Średnie - 

33.  

Starszy portier, 

portier, 

recepcjonista,  

starszy pedel 

Dozorca, 

szatniarz, 

pracownik obsługi 

domu studenta, 

starsza woźna 

Zasadnicze 

zawodowe 

- 

 
2.600,00 

34.  Woźna, robotnik 

gospodarczy, 

robotnik ds. 

ciężkich 

podstawowe 

Nazwa stanowiska może być rozszerzona o dodatek wskazujący na rodzaj spraw objętych 

zakresem obowiązków pracownika. 
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Załącznik Nr 4 

do Regulaminu wynagradzania pracowników  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 

 
 
 
 
 

Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących 
funkcje kierownicze. 
 
 

Lp. Funkcja 
Minimalna stawka dodatku 

funkcyjnego w złotych 

1. Rektor 

Ustalana przez ministra na 
wniosek rady uczelni max – 

100% wynagrodzenia 
zasadniczego profesora

2. Prorektor 3.000,00 
3. Dziekan Wydziału 2.500,00 
4. Dyrektor Instytutu 1.700,00 
5. Z-ca Dyrektora Instytutu 1.000,00 

6. Kierownik Centrum Języków Obcych, Centrum 
Sportu i Rekreacji, CKRON 600,00 

7. Kierownik niewymienionej wyżej jednostki 
organizacyjnej 300,00 
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Załącznik Nr 5 

do Regulaminu wynagradzania pracowników  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 

 

 

 

 

Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. 

 

Lp. Funkcja 
Minimalna stawka dodatku 

funkcyjnego  w złotych 

1. Kanclerz, Kwestor 1500,00 

2. Dyrektor Biblioteki  1200,00 

3. 

Z-ca Kanclerza, z-ca Kwestora, kierownik Osiedla 

Studenckiego, kierownik działu, kierownik 

dziekanatu 

300,00 

4. 

Kierownik innej jednostki organizacyjnej, kierownik 

oddziału w bibliotece, kierownik sekcji, z-ca 

kierownika 

150,00 

 

 


