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Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ 

 

 

Tabela minimalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  

nauczycieli akademickich 

 

Lp. 
Grupa 

stanowisk 
Stanowisko 

Stawka minimalnego 

wynagrodzenia 

zasadniczego w złotych  

1. Profesorowie 

Profesor  6 410,00 

Profesor uczelni  5 325,00 

2. 

Adiunkci 

i starsi 

wykładowcy 

Adiunkt  4 680,00 

Starszy wykładowca posiadający 

stopień naukowy albo stopień 

w zakresie sztuki 

4 680,00 

Starszy wykładowca nieposiadający 

stopnia naukowego albo stopnia 

w zakresie sztuki 

3 205,00 

3. 

Asystenci, 

wykładowcy, 

lektorzy 

i instruktorzy 

Asystent 3 205,00 

Wykładowca, lektor, instruktor 3 205,00 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ 
 

 

Tabela minimalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi na stanowiskach kierowniczych   

 

 

Lp. Stanowisko 
Stawka minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego w złotych 

1. Kanclerz 8 000,00 

2. Zastępca kanclerza 6 500,00 

3. Kwestor 6 500,00 

4. Zastępca kwestora 4 000,00 

5. Dyrektor 4 500,00 

6. Zastępca dyrektora 4 000,00 

7. Kierownik 2 800,00 

8. Zastępca kierownika 2 700,00 

9. Koordynator 2 700,00 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ 

 

 

Tabela minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników  

niebędących nauczycielami akademickimi 

 

Lp. Stanowisko 

Stawka minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego  

w złotych 

1.  Stażysta 2 250,00 

2.  Referent 2 250,00 

3.  Młodszy specjalista 2 250,00 

4.  Specjalista 2 400,00 

5.  Starszy specjalista 2 700,00 

6.  Główny specjalista 2 800,00 

7.  Ekspert 3 500,00 

8.  Audytor wewnętrzny 3 500,00 

9.  Radca prawny 3 300,00 

10.  Inspektor ochrony danych 3 500,00 

11.  Rzecznik patentowy 3 500,00 

12.  Inspektor 2 400,00 

13.  Starszy inspektor 2 800,00 

14.  Pracownik gospodarczy 2 250,00 

15.  Portier 2 250,00 

16.  Recepcjonista 2 250,00 

17.  Sprzątaczka 2 250,00 

18.  Pomocniczy pracownik obsługi 2 250,00 

19.  Robotnik 2 250,00 

20.  Robotnik wykwalifikowany 2 300,00 

21.  Mistrz 2 800,00 
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22.  Kierowca 2 250,00 

23.  Starszy kustosz dyplomowany* 3 800,00 

24.  Kustosz dyplomowany* 3 205,00 

25.  Kustosz biblioteczny 3 205,00 

26.  Starszy bibliotekarz 2 700,00 

27.  Starszy konserwator książki 2 800,00 

28.  Bibliotekarz 2 500,00 

29.  Konserwator książki 2 600,00 

30.  Młodszy bibliotekarz 2 400,00 

31.  Magazynier biblioteczny 2 400,00 

32.  Sekretarz wydawnictwa 3 500,00 

33.  Redaktor  inicjujący 3 000,00 

34.  Redaktor merytoryczny 3 000,00 

35.  
Starszy redaktor merytoryczny 3 200,00 

36.  
Grafik 3 500,00 

37.  
Informatyk 2 800,00 

 

 

 
  

*Stanowiska opisane w § 68 ust. 1 Regulaminu pracy Uniwersytetu Łódzkiego do dnia 30.09.2020 r. 

są w grupie stanowisk nauczycieli akademickich. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ 
 

 

Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich 

pełniących funkcje kierownicze 
 

Lp. Funkcja 

Minimalna stawka 

dodatku funkcyjnego  

w złotych 

Maksymalna 

stawka dodatku 

funkcyjnego  

nie może 

przekroczyć 67% 

wynagrodzenia 

profesora i jest 

uzależniona od 

liczby członków 

zespołu oraz 

stopnia 

złożoności zadań. 

1. Prorektor uczelni  2 800,00 

2. Dziekan 1 000,00  

3. Prodziekan 500,00 

4. 

 Dyrektor (kierownik) jednostki 

organizacyjnej wydziału lub innej 

jednostki, zastępca dyrektora 

(kierownika) jednostki 

organizacyjnej wydziału lub innej 

jednostki, kierownik zespołu, sekcji  

200,00  

5. 
Kierownik studiów doktoranckich, 

podyplomowych, kursów 
100,00 

 

 

 

 Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi pełniących funkcje kierownicze 
 

Lp. Funkcja 

Minimalna stawka 

dodatku 

funkcyjnego 

w złotych 
Maksymalna 

stawka dodatku 

funkcyjnego  

nie może 

przekroczyć 67% 

wynagrodzenia 

profesora i jest 

uzależniona od 

liczby członków 

zespołu oraz stopnia 

złożoności zadań. 

1. Kanclerz 2 620,00 

2. Zastępca kanclerza 1 910,00 

3. Kwestor 1 910,00 

4. Zastępca kwestora 820,00 

5. Dyrektor jednostki organizacyjnej 560,00 

6. 
Zastępca dyrektora jednostki 

organizacyjnej 
250,00 

7. 
Kierownik jednostki 

organizacyjnej 
120,00 

8. 
Zastępca kierownika jednostki 

organizacyjnej 
100,00 

 

 

 



6 

 

Lp. Zadanie 

Minimalna 

stawka dodatku 

zadaniowego 

w złotych 

Maksymalna wysokość 

dodatku zadaniowego 

nie może przekroczyć 

80% sumy 

wynagrodzenia 

zasadniczego  

i dodatku funkcyjnego 

pracownika 

1. Pełnomocnik rektora 200 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ 
 

 

.....................................................................................  

               (imię i nazwisko, kod pracowniczy) 

 

.....................................................................................  

                                  (stanowisko) 

 

.....................................................................................  

(jednostka organizacyjna zatrudniająca pracownika)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

(dot. wynagrodzenia zasadniczego) 

 

 

Świadomy treści przepisów: 

 

 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1231);  

 art. 22 ust. 9 pkt 3, ust. 9a, ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.)  

 

oraz odpowiedzialności karno-skarbowej i finansowej z tytułu złożenia nieprawdziwego 

oświadczenia, oświadczam, że w roku ………… będę wykonywał(-a) w ramach zakresu 

obowiązków, wynikających ze stosunku pracy, następujące prace objęte prawami 

autorskimi w zakresie działalności wskazanej w art. 22 ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.):  

 

1. ……………………………………………………………………..……………………..…..,  

2. …………………………..……………………………………………………………..……..,  

3. ………………………………………………………………………………………………..,  

4. ………………………………………………………………………………………………..,  

co w mojej ocenie stanowi ………… % otrzymywanego przeze mnie wynagrodzenia 

zasadniczego.  

 

Oświadczam także, że z tytułu wykonywania przeze mnie ww. prac nie  

pobierałem(-am) i nie będę pobierał(-a) wynagrodzenia z innego tytułu (np. umowy zlecenia, 

umowy o dzieło, innych). 
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Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.), do wynagrodzenia, o którym mowa w 

niniejszym oświadczeniu, stosowane są koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%. 

W przypadku, gdy określona procentowo część mojego wynagrodzenia zasadniczego 

wskazana powyżej ulegnie zmianie, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym 

pracodawcę i złożyć w Dziale Płac UŁ nowe oświadczenie. 

Proszę o potrącanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, 

z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu od części wynagrodzenia zasadniczego 

określonego niniejszym oświadczeniem. 

 

 

Łódź, dnia ...........................................                                         ...........................................................  

(podpis pracownika) 

 

 

................................................................................  

               Weryfikacja merytoryczna  

      bezpośredniego przełożonego pracownika 
 

 

 

Przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się 

do przychodów uzyskiwanych z tytułu:  

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii 

budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, 

twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, 

kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz 

dziennikarstwa;  

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz 

w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;  

3) produkcji audialnej i audiowizualnej;  

4) działalności publicystycznej;  

5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz 

wydawniczej;  

6) działalności konserwatorskiej;  

7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), do opracowania cudzego utworu w postaci 

tłumaczenia;  

8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-

dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.  
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Załącznik nr 6 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ 
 

 
Łódź, dnia .............................. 

................................. 
(pieczątka jednostki) 

 

 

 

 

WNIOSEK NA ZLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH 

w miesiącu ............................................................. 

 

 

 

Zleca się ....................................................................................................................................... 

następujące prace ......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

w dniu/dniach ............................................................................................................................... 

w godzinach od ................ do ..................... razem ................... godzin. 

 

Uzasadnienie pracy w godzinach nadliczbowych ........................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

.......................................................... 
(pieczątka i podpis zleceniodawcy) 

 

 

 

 

................................................................. 

                                                                                                           Zatwierdzam 

 

 

 

                                                                                                         (pieczątka i podpis  

                                                                                     rektora/kanclerza/dziekana) 

                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Załącznik nr 7 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ 

 

 
Łódź, dnia ………………………… 

…………………………………………. 

(pieczątka jednostki organizacyjnej) 

 

 

 

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 

 

 
Na podstawie art. 151 Kp powierzam Panu/Pani ……………………………………………………………….  

(imię i nazwisko pracownika, stanowisko) 

wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. 

 

Wykonywanie niżej wymienionych prac stanowi szczególną potrzebę pracodawcy i jest konieczne ze względu na 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

miesiąc ………………………………………………………. rok ………………………………………………... 

 

Data 
Dzień 

tygodnia 

Praca 

w godz. 

od–do 

Liczba 

godz. 

Praca polegająca 

na: 

Podpis 

pracownika 

Podpis kierownika 

jednostki 

organizacyjnej 

       

       

       

       

       

       

Liczba godzin nadliczbowych  

do wypłaty – razem 

  

w tym:  

z dodatkiem bez 

dodatku 

 

50% 100% 

   

 

Oświadczam, że za pracę w godzinach nadliczbowych wykazanych powyżej pracownik nie otrzymał dnia 

wolnego od pracy. 

 

 

 

……………………………………….. 

(pieczątka i podpis kierownika) 
…….............................................................. 

        Zatwierdzam do wypłaty 
 

(pieczątka i podpis  

            rektora/kanclerza/dziekana) 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ 

 

 

Łódź, dnia ………………… 

 
 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie nagród Rektora UŁ za szczególne osiągnięcia naukowe  

finansowanych z funduszu rozwoju naukowego uczelni  

 

 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej/zespołowej* Rektora UŁ za 

szczególne osiągnięcia naukowe finansowane z funduszu  rozwoju naukowego uczelni: 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Tytuły  

i stopnie 

naukowe/ 

stanowisko 

Jednostka 

organizacyjna 
Dziedzina/dyscyplina Indeks  

1.      

2.      

3.      

4.      

      

      

      

 

 

 

Publikacje wydane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody zgodnie z § 21 ust. 4 

Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ. 

 

 
Lp. Tytuł publikacji    

1.     

2.     

3.     

4.     
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Uzyskane patenty: 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Wdrożenie wynalazku: 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Krótkie uzasadnienie wniosku: 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
…………………………………………… 

      (podpis osoby składającej wniosek) 
 

 

 

 
* Zaznaczyć właściwe. 
 
 
Załącznik: pisemna opinia zawierająca merytoryczną ocenę wartości naukowej publikacji, a także znaczenia 

praktycznego uzyskanych patentów i wdrożonych wynalazków, sporządzona przez osobę spoza UŁ, 

posiadającą tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ 

 
 

Łódź, dnia ………………………… 

 

…………………………………………. 

(pieczątka jednostki organizacyjnej) 

 

 

 

Wniosek o przyznanie premii z funduszu premiowego 

 

 

za miesiąc ……………………… 20 ….. r.  

 

Lp. Nazwisko i imię 
Wynagrodzenie 

zasadnicze 

Fundusz 

premiowy 

Liczba dni 

zwolnienia 

lekarskiego 

Kwota 

premii do 

wypłaty 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

RAZEM 
    

 

 

 

 

       ………………………….………………… 

        (pieczątka i podpis kierownika  

           jednostki organizacyjnej)  
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Załącznik nr 10 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ 

 

 

Wniosek o przyznanie premii  

ze źródeł innych niż fundusz premiowy 

 

 

za miesiąc ……………………………… 20……… r.  

 

za okres od …………………………… do ………………..… 20……… r.* 
 

 

Lp. Nazwisko i imię Kwota premii 

   

   

   

   

   

   

   

 Razem  

 Pochodne i narzuty   

 Ogółem   

 

 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Potwierdzam środki     Zatwierdzam             Do wypłaty 

        finansowe 

 

         

………………………………     ………………………………   …………………… 

(pieczątka i podpis kwestora UŁ)             (pieczątka i podpis 

             dysponenta środków)  
 

 

 
* Premia może być przyznana za miesiąc lub za dany okres. 


