
Zarządzenie Nr 79/2016/2017 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 31 sierpnia 

 

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników 

Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za 

czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2  ustawy z  dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie  

wyższym (Dz. U. z 2016, poz. 1842 i 1933.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa  Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wynagradzania za pracę  

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników  zatrudnionych  

w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016  poz. 2063) 

 

ustalam, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach Komisji Rekrutacyjnych przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie w zależności od liczby kandydatów i pełnionej funkcji  

w wysokości do 70% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta  

(do 1715,00 zł). 

 

 

§ 2 

 

1. Nauczyciele  akademiccy  biorący  udział  w  pracach  Uczelnianej  Komisji 

Rekrutacyjnej otrzymują  wynagrodzenie w zależności od liczby kandydatów: 

1) do 5.000 osób           900 zł 

2) ponad 5.000 osób       1.100 zł 

2. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach Wydziałowych Komisji 

Rekrutacyjnych na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych 

magisterskich przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości: 

1) do 200 kandydatów          300 zł 

2) od 201 do 600 kandydatów         500 zł 

3) ponad 601 kandydatów          700 zł 

  3. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach Wydziałowych Komisji     

Rekrutacyjnych na studiach trzeciego stopnia przysługuje wynagrodzenie w 

następującej wysokości: 

  1) do 15 kandydatów         50 zł 

  2) od 16 do 25 kandydatów        100 zł 

  3) ponad 25 kandydatów       200 zł 

3. Nauczyciel akademicki biorący  równocześnie udział w pracach Uczelnianej 

i Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej otrzymuje tylko jedno (wyższe) z wynagrodzeń 

wymienionych w ust.1 – 2 . 

 

 

 



 § 3 

 

1. Pracownikom administracyjnym oraz technicznym wykonującym określone w 

załączniku Nr 1 czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego, 

i informowanie kandydatów na studia o aktualnej ofercie dydaktycznej oraz udzielanie 

odpowiedzi na pytania kandydatów w zakresie obowiązujących zasad rekrutacji za 

pośrednictwem kanałów social media przysługuje dodatek specjalny zgodnie z § 19 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego  w wysokości 500 zł  w  

miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik. 
2. Za obsługę serwisu zdjęciowego w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego- zatwierdzanie fotografii kandydatów, obróbka graficzna przysługuje 

dodatek specjalny w wysokości 250 zł. W miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik. 
3. Za czynności związane z informatyczną obsługą procesu rekrutacyjnego na studia 

doktoranckie w  wysokości 800 zł w miesiącach lipiec i wrzesień. 

4. Za czynności związane z obsługą informatyczną procesu rekrutacji przysługuje dodatek 

specjalny w wysokości 500 zł. W miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik. 

 

 

 

 

 

§ 4 

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie  Nr 50/2015/2016 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 

2016 roku  w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich za pracę w Uczelnianej i 

Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z 

obsługą procesu rekrutacyjnego. 

 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                            Rektor 

 

 

                         prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 


