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Uchwała nr 105/IV/2014 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 16 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie: określenia zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników w PWSZ w 

Ciechanowie na rok 2014 

Na podstawie: 

- art. 65 ust. 1 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z  2012 r. poz. 572 t.j.  z późn. zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w 

sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z 

pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz.1571), 

- § 29 pkt.19 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się następujące kryteria zgodnie, z którymi zostaną rozdysponowane środki 

przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników  

niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2014: 

 

I. Nauczyciele akademiccy: 

1. Należy wyrównać nauczycielom akademickim zatrudnionym na podstawowym i 

dodatkowym etacie wysokość miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego w złotych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.  

2. Wzrost stawek wynagrodzenia dla grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

poszczególnych wydziałach, na podstawowym etacie będzie wynosić 9,45%. 

Podwyżki dla w/w nauczycieli akademickich ustala dziekan danego wydziału. 

3. Wzrost stawek wynagrodzenia dla grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego, na podstawowym 

etacie będzie wynosić 9,45%. Podwyżki dla w/w nauczycieli akademickich ustala  

prorektor. 

4. Prorektor i dziekani mogą odstąpić od przyznania wzrostu stawki o 9,45% dla 

nauczyciela akademickiego na podstawowym etacie. W wyjątkowych przypadkach 

dziekani mogą przyznać podwyżkę ponad minimalną stawkę wynagrodzenia 

nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na drugim etacie. 

5. Przy ustalaniu wysokości podwyżki dla nauczycieli akademickich, prorektor 

i dziekani stosują następujące widełki - określone w złotych:  

 profesor zwyczajny: 400 – 500, 

 profesor nadzwyczajny:  400 – 450, 

 docent:  350 – 400, 

 starszy wykładowca (dr): 320 – 350, 

 starszy wykładowca (mgr): 300 – 320, 

 wykładowca, asystent, lektor, instruktor: 250 – 300.  

6. W ramach podwyżek mogą ulec zmianie dodatki funkcyjne. 
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II. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 

1. Wzrost stawek wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi wynosić będzie 9,45%: 

a/podwyżki dla w/w  pracowników  ustala  kanclerz, 

b/kanclerz przy ustalaniu kwoty podwyżki może odstąpić od przyznania 

   wzrostu stawki o 9,45%,  

c/w ramach podwyżek mogą ulec zmianie dodatki funkcyjne,  

d/dziekani będą uczestniczyć w ustalaniu podwyżek dla pracowników 

  dziekanatu oraz pracowników gospodarczych (w zakresie pracowników 

  gospodarczych – dotyczy WOZiNH,  ZWEDiTM). 

 

III.  Postanowienia wspólne dla nauczycieli akademickich i pracowników   

niebędących nauczycielami akademickimi: 

1. Pozostawia się rezerwę rektora: 

a/ na podwyżkę płac dla prorektora, kanclerza, dziekanów i kwestora, którą ustala 

    rektor, 

b/ podwyżka dla w/w osób wyłączona jest z puli przeznaczonej dla nauczycieli 

akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

2. W ramach podwyżek mogą ulec zmianie dodatki funkcyjne. 

 

IV. Postanowienia dodatkowe: 

1. Pracownicy Domu Studenta mogą otrzymać podwyżkę z ogólnej kwoty 

wypracowanego zysku. Podwyżki dla w/w  pracowników  ustala  kanclerz. 

2. Pracownicy Akademickiego Centrum Kształcenia mogą otrzymać podwyżkę  

z ogólnej kwoty wypracowanego zysku. 

3. Dział Spraw Osobowych przygotuje dla rektora, dziekanów, kanclerza  

i kwestor wykaz zatwierdzonych podwyżek obowiązkowych na podstawowym  

i dodatkowym miejscu pracy. 

4. Kwestor na podstawie otrzymanego wykazu dokona naliczeń wyrównań nauczycielom 

akademickim na podstawowym i dodatkowym etacie do wysokości miesięcznych 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.  

5. Rektor, dziekani i kanclerz dokonają naliczeń podwyżek według przyjętych kryteriów 

do 30 czerwca 2014 r. 

6. Wszelkie podwyżki obowiązują  na okres od 1stycznia do  31 grudnia 2014r., a 

procedura z nimi związana  powinna  zakończyć  się do 31 lipca 2014 r. 

7. Kwotę przeznaczoną na podwyżki dla nauczycieli akademickich  

i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  należy wykorzystać do 31 

grudnia  2014r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

 

doc. dr Leszek Zygner 


