
Uchwala nr 815
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 29 kwietnia 2009 roku

tu sprawie prTeznaczenia doddkowych irodkrjw
n a 7w i p ksTe n i e wy n t g ro dze fi pr uco w n i k6 L, (J n i w e rsy I et u w B io Iy nt sto k u

Na podstawie art. I 5l ust. 8 usra*y
wl2szym (Dz.U. Nr 164 poz.. 1365 z
Bialymstoku postanawia co nastEpuje:

\t
l senat l'hiwersytetu w Bialymstoku przcznac'Ll dodatkowe irodki na zwigkszcnie

wynagrodzeri pracownik6rv, jezeli Uczelnia posiatra na ten cel srodki po.hodr4." ,
innych 2r6del niz okeslone rv art. 94. ust. I lJstawy, a w szczegolnodci:

l) Srodki pochodz4ce ze 2rodel zewngtrznych przeznaczonena rcahzacjq projekt<iw,
2) srodki stanowi4ce przychody dziaralnoici dydaktycznel pochodzalce spoza bud2etu

pafistwa,

3) srodki przyznane na dzialalnosi statutowfu o kt6rych rrowa w art. I l ust. I ustawy z dnia
8 pazdziernika 2004 r. o finansowaniu nauki (tekst .icdnolity Dz. U. z 200g r. Nr r69 poz.
1049)

l. Srodki. o kt6rych mowa w usr. I pkt I mog4 hyc przezr)ccz()t.lc na zuigkszanie
wynagrodzen pracownikow pod uarunkienr, ze zostary przcwidziane u, zatrvierdzonym
bud2ecie proiektu.

'z dnia 27 lipca 2005 r. ustawy - prau,o o szkolnictu.ie
po2n. zm.), zwane'J dalej usta$4, Senat Unirversttetu w

3. Srodki, o kt6rych nro\!.a w ust. I pkt 2 i 3

wynagrodzeh pracownik6rv pod warunlicm.
przyjgtym przez Senat.

4. Ze irodk6w. o ktt5rych nrorva rv $ l.
zlliqkszone wynagrodzenre, w tlm
'2. r ozp orz.qdzeni em rni ni stra wlaSc i rve go rv
podstarvie art. l5l ust. I ustawy.

rnogE Dyc prz.eznac/,ot1e na zrvigkszanie
z,e ?.ostaly przer.lidziane w budZecie

pracownicr, [_lni\!ors_vtetu mogE orrzvm].!vac
takZe ponad wysokoSi Lrstalon4 zgodnie
sprawacl.r szkolnictwa wvzszego u,1.dant,m na

5 zasady podzialu srodk6w. . ktirrych mowa !v ust, I okreila Regulamin przyzna\\,.u1ra
iwyplacania zrviqkszoncgo rvynagroclzenia pracou,rrikom Unj\versvtctu q, Iliallmst6xu.
stanowiilcy Zal4cznlk do ninic.iszc'i Uchwaly, ustalony z zachorvalienr Lrpra*.nich
zrvi4zkorv zawodowych.



l.
$2

Traci moc uchwala nr 234 Senatu uniwersltetu w Bialymstoku z dnia 24 marca 2004 r
w sprawie zasad zwigkszania wynagrodzeri pracownik6w Uniwersytetu w Bialymstoku,
ze zmturE w prowadzon4 uchwar4 nr 336 Senatu uniwersytetu w Biarymstoku z dnia
19 paidziernika 2005 r.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 29.05.2009 r.

Senatu Uttiwersvtetu

Prof, dr hob.
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Zalqcznik
do Uchwaly nr g l5
SenatU U niwersytetu w Bialymsloku
z dnia 29 kwietnia 2009 r

Regulamin
przy znaw ania i wyplacania zlviekszonego wynagrodzenia pracownikom

Uniwersytetu w Bialymstoku

{l
I . Zwigkszenie wynagrodzenia m oZe byf przy,z.nane pracorvnikorvi za:

I) pracg *,vkonywanE na rzecz projektu linansorvanego ze 2roclel zewngtrznych,
2\ wyko.ywanie zwigkszonych okresowo obowiqzk6w slu'bo*ych lub dodatkowych

zadart,
j) w-lkonyrvanie \!aznych zadah zrvi4zanych z funkc.ionor.,",aniom uczerni,

rvykonyrvanie zadan o szczeg6lnej t.rdnosci lub wi4Zqcych sig ze szczeg6ln4
odpowiedzialnoScia.

Zwiqkszenie wynagrodzenia mozc byi przvznane na okres nie dlu2szy ni2 czas realizacri
zadah, o kt6rych mowa rv ust. I .

9r
Zwipkszenie wynagrodzenia mo2e nast4pii pt:tprzez przyz,nanie:
I ) wynagrodzenia uzupelniajqcego.
2) dodatku wyraZonego kwotowo.
Zwiqkszenie wynagrodzenia przyzn'awane jest przez Rektora, na pisemny wniosek
Kiero*'nika jednostki organizacy.jnej Unirversytetu, Koordynatora./Kierowlika projcktu
lnb Kanclerza, po potwierdzeniu przez Kwestor a zabez.pieczenia irodk6rv finansowych na
ten cel.

Zasady ustalania, przyznawania i w-vplacania rrynagrodzenia uzupelniajqcego,
o ktrirym mowa w $ 2 ust. I pkt I

\.\ J
vynagrodzenic uzupehriajEce uslarane jest w wvsokosci ograniczonej zabezpieczonymi

na ten cel Srodkami Iinansowl*nri, stanowi (*raz z pochodnt.rru) kosit pro;"kru
iuyplacane jest przez czas nie dluzszy niz cz.as realiz.ac.ii projektu.
wysokosi stawki godzi'orve.i. 

',vy nagrodzerria uzupelnia.iiliego r.rstarana jest ind'widualnie
dla ka2dego pracownika r.vy'kon'i4cego pracc dodatkorve i nie moze przektaczac 3 -
krotnosci godzinowej stawki wy'agrodzenia zasadniczogo, rvl..nikajipego z osobistcgo
zaszeregowania pracorvnika w dniu rozpoczqcia pracy dodatkouci -
IloSi godzin jak4 pracownik rrozc przcpracowai u.ykonujilc pracc dodatkowe (przy
rcalizacji p'ojektu) wyznaczana.jcst w oparciu o przcpisy ustarvy l)rarvo o szkolnicirvie
wyiszynl i Kodeksu pracy regulu.j4ce czas pracy,
wyrragrodzenie uzupclniaiqce z.a dany micsiqc kalendarzowy stanorvi iloczyn liczby
godzin przepracowanych przy wykonywaniu prac dodatkowych i godzinolvej starvki
rv-vnagrodzenia uzupclniajalcego. porvigkszony o dodatck za staz Dracv.
wynagrodzenie uzupelnia.iqce za nrie-si4c karcndarzorvy nic nro2c h1c r*yzsze nir 300o/o
nriesigczncj slarvki rvynagrodzcnia zasadniczcgo porvigkszonej o dottitek za staz Dracv.
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l.

3.

ego stanowl4:

rlub inna ewidencja czasu pracy dodatkowe..;
(prowadzona w zakesie niezbgdnym do ustarenia nare2nego miesigcznego wynagrodzenia
uzupelniaj4cego),

3) polecenie wyplaty wynagrodzenia uzupelniaj4cego.

l wynagrodzenie zasadnicze pracownika )-o,6ruanion"go wyl4cznie dla potrzeb i na czas
trwania realizacji projektu moze zosta6 ustarone w umo*ie o p.a.E * *yrotos"i do-ao}%staw*i miesiecznego wynagrod zenia. zasadnicz"go prr".,,idriu' ej w rozporz4dzenn
ministra wlaSciwego w sprawach szkolnictwa *yzJzego, wydanym na podstawie ai. l5 I
ust. I ustawy.

2. Zasady okeSlone w $ 4 ust. l- 3 stosuje sig odpowiednio.

rS7
Je2eli umowa o rearizaciE projektu okrcsra warunki wynagradzania pracownik6w
wykonujEcych prace w projekcie, ich wynagrodzenie ustalanelest zgodnie z tymi warunkami.

Zasady ustalan ia, przyznawania i wyplacania dotlatku,
o kt6rym mowa w $ 2 ust. I pkt 2

{8
l Dodatek przyznaje Rektor na pisemny wniosck Kierorvnika jednostki organizacylne.;

Uniwersytctu lub Kanclcrza.

$4
wynagrodzenie uzupelniajqce przyznawane jest przez Rektora na wniosek Kierownikajednostki organizacyjnej Uniwersytetu, wniosek Koordynatora/Kierownika prqektu,
z'aakceptowany przez Kierownika jednostki organizacyjnej Uniuersytetu lub'rvniosek
Kanclerza.

elniaj4cego porvinien zarvierai informacie o
'nagrodzenia uzup!-lniajEcego, maksymainel
zeznaczya na pracA dodatkorvE okresie
odatkowcj oraz calkowitej maksymalnej

zenia uzupelniaj4cego sporz4dza sig
laj4cy m. in. wysokoSi godzinowel

przeznaczy(.na praca dodatkow4, okres wl,platy **J[::S::'il"]']frf,T?ilil:fl:1;
wynagrodzenia uzupelniaj4cego.

2.

2.

l.
WysokoSi dodatku uzaleZnionajest od zakresu i rodzaju uykonywanych zadafi.
Wniosek o przyznanie dodatku porvinien wskazywa6:
l) dodatku wskazujEcl zakres i rodzaj wykonywanych zada6,

?] krvory dodatku i okres jego wyptaty,



4 Dodatek mo2e byi przyznany pracownikowi niezalclnie od doclatku specjalnegoprzewidzianego_ w rozporzqdzeniu ministra wrasciwego w sprawach szkornictwa
wzszego, wydanynr na podstawie art, I 5 I ust. I ustawy, z zastv-ezenrem, ze zawykonywanie tych sarnych zadan nie mo,I
Zwiqkszenie wynagrodzenia w fornrie' ..it 1(\,..o/
miesigcznej .;*i.T 

" 
*il;grocrzenia z tti' 300oto

zaszeregowania pracowniia, ustalonej clla dt fi:::t"',tt;ministra wlaiciwego w sprawach szkolnictwa wyzszego, wydanym na podstawie art. l5rust. I ustawy
Zwipkszenie wynagrodzenia w formie dodatku nie przysrugule za okres niezcrolnosci cropracy.
Podstaw4 wyplaty dodatku jest aneks do aktu mianowania./umowy o pracg.

7.

5.

o.




