
ZARZĄDZENIE NR 53/2015 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 

 

w  sprawie zasad wynagradzania za udział  w pracach związanych z postępowaniem              
                                   rekrutacyjnym na rok akademicki 2015/2016 
 
 

Na  podstawie art. 66 ust. 1  ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. –  Prawo o szkolnictwie  
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 8 pkt 1 i § 9  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) oraz 
w związku z § 15 uchwały Nr 237/V/V/2014  Senatu Państwowej  Wyższej Szkoły 
Zawodowej  w Koninie  z  dnia 20  maja 2014 r.  w sprawie  warunków  i  trybu rekrutacji   
na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole  Zawodowej w  Koninie 
na  rok akademicki 2015/2016, zmienionej uchwałami: Nr 257/V/IX/2014 z  dnia 16 września 
2014 r., Nr 276/V/XI/2014 oraz Nr 283/V/XII/2014  z  dnia 16 grudnia 2014 r.    
 
 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

Za udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ustala się następujące wynagrodzenie: 
1)  Przewodniczący – 100,00 zł; 
2)  Sekretarz – 300,00 zł; 
3)  Członek – 100,00 zł. 
 

§ 2 

1. Za udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla liczby kandydatów                            
nieprzekraczającej 500 osób, ustala się następujące wynagrodzenie: 

1) Przewodniczący – 600,00 zł; 
2) Sekretarz – 500,00 zł; 
3) Członek – 400,00 zł. 

2. W przypadku przekroczenia liczby kandydatów, o której mowa w ust. 1, przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie: 

1) Przewodniczący – 50,00 zł za każdą rozpoczętą 100 – kę kandydatów; 
2) Sekretarz –  50,00 zł za każdą rozpoczętą 100 – kę kandydatów; 
3) Członek – 50,00 zł za każdą rozpoczętą 200 – kę kandydatów. 

 
 



 

§ 3 

Za udział w pracach komisji rekrutacyjnej pracownikom niebędącym nauczycielami 
akademickimi ustala się następujące wynagrodzenie, w tym pracownikowi: 

1) ds. obsługi  administracyjnej komisji rekrutacyjnej – 5,00 zł od jednego kandydata; 
2) ds. obsługi informatycznej komisji rekrutacyjnej – 600,00 zł. 

 

§ 4 

Za przeprowadzenie egzaminu wstępnego każdy członek komisji egzaminacyjnej otrzymuje 
wynagrodzenie w wysokości 8,00 zł - za przeprowadzenie jednego egzaminu wstępnego dla 
jednego kandydata na studia.  

 

§5 
1. Podstawę wypłaty dodatkowego wynagrodzenia  nauczyciela akademickiego za udział  

w pracach komisji rekrutacyjnej stanowi rozliczenie sporządzone i podpisane przez 
przewodniczącego właściwej komisji rekrutacyjnej. 

2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia dokonywana jest jednorazowo, po zakończeniu 
pracy komisji rekrutacyjnej. 

3. Za udział w pracach komisji rekrutacyjnych można łącznie otrzymać, jako dodatkowe 
wynagrodzenie, maksymalnie kwotę 1715,00 zł, tj. 70% stawki minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego  w załączniku nr 1 do 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. 
 

§6    
Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 
 

§7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 
 

    REKTOR 
          /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Katarzyna Klapsa   
 
 
 
 



 

 
 
 
         
 
 
 


