
 

 

Zarządzenie nr 5 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 23 stycznia 2023 r. 

zmieniające zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 126 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U.  z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 772 § 4 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 

z późn. zm.), w uzgodnieniu z działającymi w Uczelni zakładowymi organizacjami związkowymi, 

zarządza się, co następuje: 

 

W Regulaminie wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 39 Rektora ZUT z dnia 

24 marca 2020 r. (z późn.zm.) wprowadza się zmiany: 

1) w załączniku nr 1a w rozdziale VI Tryb przyznawania nagród § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10 

1. Listę rankingową, o której mowa w § 3 ust. 5, tworzy się na podstawie danych zawartych 

w systemie informatycznym ZUT. 

2. Nauczyciele akademiccy weryfikują prawidłowość punktów przyznanych za poszczególne 

osiągnięcia wymienione w § 3 ust 1 w systemie informatycznym ZUT w okresie od 1 marca 

do 31 marca roku następującego po roku, za który ma zostać przyznana nagroda. 

3. Nauczyciel akademicki może zrezygnować z uwzględnienia go w rankingu, o którym mowa 

w § 3 ust. 5. Rezygnacji dokonuje w systemie informatycznym ZUT. 

4. Terminy składania dokumentów: 

a) za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 5 i 6, za osiągnięcia dydaktyczne, o których 

mowa w § 7, oraz za całokształt dorobku, o których mowa w § 9 – do 31 marca roku 

następującego po roku, za który ma być przyznana nagroda; 

b) za osiągnięcia organizacyjne, o których mowa w § 8 – do 30 czerwca roku 

akademickiego, za który ma być przyznana nagroda; 

c) za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 4 – na bieżąco. 

5. Do wniosku o nagrodę za osiągnięcia, o których mowa w § 4, nauczyciel akademicki 

przedkłada dokument potwierdzający uzyskanie osiągnięcia.”; 



 

 

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

3) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podpisania.  

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT   



 

 

Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 5 Rektora ZUT z dnia 23 stycznia 2023 r. 

Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w grupach pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych 

(za pełny wymiar czasu pracy) 

Lp. Grupa stanowisk Stanowisko i kwalifikacje 

Minimalne 

wynagrodzenie 

zasadnicze 

(zł) 

1 Profesorowie 

profesor 7210 

profesor uczelni posiadający stopień 

naukowy doktora habilitowanego 
6200 

profesor uczelni nieposiadający stopnia 

naukowego doktora habilitowanego 
5985 

2 Adiunkci  5264 

3 

Asystenci, 

lektorzy, 

instruktorzy 

asystent 3897 

starszy lektor 3937 

lektor 3822 

starszy instruktor 3937 

instruktor 3822 

  



 

 

Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 5 Rektora ZUT z dnia 23 stycznia 2023 r. 

Wykaz podstawowych stanowisk, kwalifikacji, miesięcznego minimalnego wynagrodzenia  

zasadniczego i dodatku funkcyjnego  

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

Tabela A 

Badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi 

Lp. 
Stanowisko  

(lub stanowisko równorzędne) 

Kwalifikacje 

wykształcenie 

Kwalifikacje  

liczba lat pracy 

Minimalne 

wynagrodzenie 

zasadnicze (zł) 

od 1 stycznia 

2023 r. 

Minimalne 

wynagrodzenie 

zasadnicze (zł) 

od 1 lipca  

2023 r. 

Minimalny  

dodatek 

funkcyjny 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Kanclerz wyższe magisterskie 

8, w tym 4 na 

stanowisku 

kierowniczym 

6410 6410 1923 

2 Kwestor wyższe magisterskie 

8, w tym 4 na 

stanowisku 

kierowniczym 

6410 6410 1923 

3 Zastępca kanclerza wyższe magisterskie 

6, w tym 3 na 

stanowisku 

kierowniczym lub 

samodzielnym 

5128 5128 962 

4 Zastępca kwestora wyższe magisterskie 

6, w tym 2 na 

stanowisku 

kierowniczym lub 

samodzielnym 

5128 5128 962 

5 Dyrektor centrum wyższe 

6 w tym 2 na 

stanowisku 

kierowniczym lub 

samodzielnym 

3846 3846 321 

6 Zastępca dyrektora Centrum wyższe 5 3400 3400 321 

7 Radca prawny 
wg odrębnych 

przepisów 

wg odrębnych 

przepisów 
3975 3975 3975 

8 Rzecznik patentowy 
wg odrębnych 

przepisów 

wg odrębnych 

przepisów 
3846 3846 3846 

9 Audytor wewnętrzny 
wg odrębnych 

przepisów 

wg odrębnych 

przepisów 
3462 3462 3462 

10 

Pełnomocnik do spraw 

ochrony informacji 

niejawnych, Inspektor ochrony 

danych 

wg odrębnych 

przepisów 

wg odrębnych 

przepisów 
3100 3100 3100 



 

 

Lp. 
Stanowisko  

(lub stanowisko równorzędne) 

Kwalifikacje 

wykształcenie 

Kwalifikacje  

liczba lat pracy 

Minimalne 

wynagrodzenie 

zasadnicze (zł) 

od 1 stycznia 

2023 r. 

Minimalne 

wynagrodzenie 

zasadnicze (zł) 

od 1 lipca  

2023 r. 

Minimalny  

dodatek 

funkcyjny 

(zł) 

11 

Kierownik działu lub innej 

równorzędnej jednostki 

organizacyjnej, kierownik 

biura, kierownik dziekanatu, 

kierownik ośrodka, kierownik 

osiedla studenckiego, 

kierownik hoteli asystenckich 

wyższe 

4 w tym 2 

na stanowisku 

zastępcy kierownika 

lub gł. specjalisty lub 3 

lata na stanowisku 

specjalisty 

3205 3205 321 

12 główny specjalista wyższe 

5 w tym 2 

na stanowisku 

starszego specjalisty 

3205 3205 - 

13 

zastępca kierownika działu lub 

innej równorzędnej jednostki 

organizacyjnej, zastępca 

kierownika osiedla 

studenckiego 

wyższe 5 3000 3000 193 

14 Kierownik domu studenckiego  wyższe 3 3250 3250 193 

15 
Kierownik sekcji, zastępca 

kierownika dziekanatu 
wyższe 4 3000 3000 129 

16 Administrator sieci wyższe 5 3100 3100 - 

17 Administrator obiektu 
wyższe 2 3200 3200 

129 
średnie 4 3100 3100 

18 
Starszy specjalista, główny 

windykator 
wyższe 4 3000 3000 - 

19 Rzecznik prasowy  wyższe 2 3000 3000 - 

20 Specjalista 
wyższe 3 2910 3000 - 

średnie 8 2910 3000 - 

21 
Główny specjalista ds. 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

wg odrębnych 

przepisów 

wg odrębnych 

przepisów 
3205 3205 193 

22 

Starszy specjalista ds. 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy, starszy inspektor ds. 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

wg odrębnych 

przepisów 

wg odrębnych 

przepisów 
2910 3000  

23 

Specjalista ds. bezpieczeństwa 

i higieny pracy, inspektor ds. 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

wg odrębnych 

przepisów 

wg odrębnych 

przepisów 
2910 3000  



 

 

Lp. 
Stanowisko  

(lub stanowisko równorzędne) 

Kwalifikacje 

wykształcenie 

Kwalifikacje  

liczba lat pracy 

Minimalne 

wynagrodzenie 

zasadnicze (zł) 

od 1 stycznia 

2023 r. 

Minimalne 

wynagrodzenie 

zasadnicze (zł) 

od 1 lipca  

2023 r. 

Minimalny  

dodatek 

funkcyjny 

(zł) 

24 Starszy inspektor nadzoru 
wg odrębnych 

przepisów 

wg odrębnych 

przepisów 
2910 3000 193 

25 Inspektor nadzoru 
wg odrębnych 

przepisów 

wg odrębnych 

przepisów 
2910 3000 129 

26 

Starszy referent, samodzielny 

referent, starszy technik, 

starszy technolog 

wyższe 2 2910 3000 – 

średnie 4 2910 3000 – 

27 Starszy mistrz średnie 8 2910 3000 – 

28 Referent, technik, mistrz 
wyższe – 

2910 3000 – 
średnie 2 

29 Recepcjonista, starszy portier zasadnicze zawodowe 4 2910 3000 – 

30 Konserwator 

średnie/ odpowiednie 

uprawnienia 
2 2910 3000 – 

zasadnicze zawodowe/ 

odpowiednie 

uprawnienia 

6 2910 3000 – 

podstawowe/ 

odpowiednie 

uprawnienia 

8 2910 3000 – 

31 

Pomoc techniczna, 

administracyjna, laborant, 

elektromonter, elektryk, 

hartownik, hydraulik, malarz, 

mechanik, ślusarz, ślusarz-

spawacz 

zasadnicze zawodowe 1 2910 3000 – 

podstawowe/ 

odpowiednie 

uprawnienia 

2 2910 3000 – 

32 
Pracownik gospodarczy, 

placowy, szatniarka/szatniarz 
podstawowe - 2910 3000 – 

33 
Pomocniczy pracownik 

obsługi/inne stanowiska 
podstawowe - 2910 3000 – 



 

 

Tabela B 

Kwalifikacje, miesięczne minimalne wynagrodzenie zasadnicze 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 

Lp. Wymagane kwalifikacje 

Wysokość 

minimalnego 

wynagrodzenia 

zasadniczego (zł) 

od 1 stycznia 2023 r. 

Wysokość 

minimalnego 

wynagrodzenia 

zasadniczego (zł) 

od 1 lipca 2023 r. 

1 2 3  

1 Kierowca autobusu – według odrębnych przepisów 2910 3000 

2 Kierowca samochodu ciężarowego – według odrębnych przepisów 2910 3000 

3 

Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem 

technika lub mistrza w zawodzie, w zakresie którego wykonują 

samodzielnie trudne i precyzyjne prace 

2910 3000 

4 
Robotnicy przyuczeni, posiadający umiejętności fachowe w zakresie 

potrzebnym do wykonywania prac o charakterze pomocniczym 
2910 3000 

5 Robotnicy bez przygotowania zawodowego 2910 3000 

6 

Robotnicy wykwalifikowani, posiadający umiejętności fachowe w 

zakresie wymaganym do wykonywania prac pod nadzorem lub 

samodzielnie 

2910 3000 

7 
Robotnicy posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania 

samodzielnej pracy o charakterze złożonym 
2910 3000 

8 Kierowca samochodu osobowego – według odrębnych przepisów 2910 3000 



 

 

Tabela C 

Kwalifikacje, miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatków funkcyjnych  

pracowników bibliotecznych i informacji naukowej 

I. 

Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej 

Lp. Stanowisko Kwalifikacje 
Minimalne wynagrodzenie zasadnicze  

(w zł) 

1 
Starszy kustosz dyplomowany, starszy 

dokumentalista dyplomowany 
wg odrębnych przepisów 4167 

2 
Kustosz dyplomowany, dokumentalista 

dyplomowany 
wg odrębnych przepisów 3350 

II. 

Stanowiska, kwalifikacje i miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego  

pozostałych pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej 

Lp. 
Stanowisko  

(lub stanowisko równorzędne) 

Kwalifikacje  

wykształcenie 

Kwalifikacje 

liczba lat pracy 

Minimalne 

wynagrodzenie 

zasadnicze (zł) 

od 1 stycznia 

2023 r. 

Minimalne 

wynagrodzenie 

zasadnicze (zł) 

od 1 lipca 

2023 r. 

1 2 3 4 5 6 

1 Kustosz biblioteczny wyższe magisterskie 10 3300 3300 

2 
Starszy bibliotekarz, starszy 

dokumentalista 

wykształcenie 6 3200 3200 

średnie 10 3200 3200 

3 
Bibliotekarz, dokumentalista, 

konserwator książki 

wyższe – 3150 3150 

średnie 4 3150 3150 

4 Starszy technik dokumentalista 

wyższe – 3100 3100 

średnie 4 3100 3100 

5 

Młodszy bibliotekarz, młodszy 

dokumentalista, młodszy 

konserwator książki 

średnie – 2910 3000 

6 Technik dokumentalista średnie – 2910 3000 

7 
Starszy magazynier biblioteczny, 

starszy technik dokumentalista 

średnie lub 

zasadnicze zawodowe 
– 2910 3000 

8 Magazynier biblioteczny 
średnie lub zasadnicze 

zawodowe 
– 2910 3000 

9 
Technik-konserwator książki, 

młodszy technik dokumentalista 
średnie – 2910 3000 

10 Pomocnik biblioteczny podstawowe – 2910 3000 



 

 

III.  

Miesięczne stawki dodatku funkcyjnego dla pełniących funkcje kierownicze w bibliotece 

Lp. Funkcja 

Stawka minimalnego 

dodatku funkcyjnego  

(zł) 

1 2 3 

1 Dyrektor biblioteki głównej 962 

2 Zastępca dyrektora biblioteki głównej 641 

3 

Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece głównej, kierownik biblioteki 

albo ośrodka informacji naukowej jednostki organizacyjnej Uczelni  
193 

Zastępca kierownika oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku 

informacji naukowej 
64 

Tabela D 

Stanowiska, kwalifikacje i miesięczne minimalne wynagrodzenia  

pracowników działalności wydawniczej i poligraficznej 

Lp. 
Stanowisko 

(lub stanowisko równorzędne) 

Wymagania 

kwalifikacyjne  

wykształcenie 

Wymagania 

kwalifikacyjne  

liczba lat pracy 

Minimalna 

wysokość (zł)  

wynagrodzenia 

zasadniczego 

Minimalna 

wysokość (zł)  

dodatku 

funkcyjnego 

1 
Kierownik (dyrektor) wydawnictwa, 

redaktor naczelny 
wyższe 5 3590 321 

2 Starszy redaktor wyższe 4 3200 – 

3 Redaktor techniczny średnie 3 3100 – 

4 Redaktor wyższe 2 3100 – 

5 Grafik 
wyższe  1 3100 – 

średnie 2 3100 – 

6 
Operator składu komputerowego 

lub grafiki komputerowej 

wyższe - 3100 – 

średnie 2 3100 – 

7 Informatyk 
wyższe - 3100 – 

średnie 2 3100 – 

8 Korektor Średnie 2 3000 – 
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