
Zarządzenie nr 91/2018  

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

z dnia 19 października 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych za kierowanie instytutami w roku 

akademickim 2018/2019 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Dyrektorom instytutów przyznaje się dodatki funkcyjne w oparciu o wskaźnik wielkości 

instytutu (Wins) obliczany jako suma: 

1. liczby pracowników – nauczycieli akademickich (P) zatrudnionych w dniu 1 października 

w danym instytucie,  

2. liczby studentów (S) mających status studenta w dniu 1 października w danym instytucie.  

 

Suma liczb określonych w pkt 1 i 2 dzielona jest przez 10. 

 

Wins  = (P+S)/10 

 

§ 2 

Instytuty zostają podzielone na 4 grupy w zależności od wielkości wskaźnika (Wins): 

1) grupa A – wskaźnik do 11,00 

2) grupa B – wskaźnik od 11,10 – 14,00 

3) grupa C – wskaźnik od 14,10 – 20,00 

4) grupa D – wskaźnik powyżej 20 

 

§ 3 

Ustala się następujące przedziały wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów instytutów  

w zależności od wielkości wskaźnika (Wins): 

1) grupa A – 500 zł,  

2) grupa B – 700 zł, 

3) grupa C – 900 zł, 

4) grupa D – 1200 zł.  

 

§ 4 

Dyrektorzy instytutów mogą przyznaną kwotę dodatku funkcyjnego rozdzielić na podległych 

wicedyrektorów. W tym zakresie dyrektor instytutu jest zobowiązany powiadomić Dział Kadr 

i Płac o podziale dodatku funkcyjnego do dnia 26 października 2018 roku. 

 

§ 5 

Dla kierowników zakładów ustala się następujące przedziały wysokości dodatków funkcyjnych  

w zależności od ilości studentów na danym kierunku studiów z tym, że jeżeli w danym 

instytucie prowadzony jest tylko jeden kierunek studiów to liczba studentów 

przyporządkowana jest proporcjonalnie do ilości zakładów: 

1) grupa A1 – liczba studentów do 20; kwota dodatku funkcyjnego100 zł,  



2) grupa B1 – liczba studentów od 21 do 50; kwota dodatku funkcyjnego 150 zł, 

3) grupa C1 – liczba studentów od 51 do 80; kwota dodatku funkcyjnego 200 zł, 

4) grupa D1 – liczba studentów powyżej 80; kwota dodatku funkcyjnego 250 zł.  

 

§ 6 

W przypadku pełnienia przez pracownika jednocześnie funkcji dyrektora instytutu i kierownika 

zakładu przysługuje wyłącznie dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji dyrektora instytutu. 

 

§ 7 

Przyznane dodatki funkcyjne obowiązują od 1 października 2018 r. do 30 września następnego 

roku kalendarzowego. Dodatki funkcyjne wypłacane są od listopada, przy czym pierwsza 

wypłata obejmuje również dodatek za miesiąc październik. 

 

§ 8 

Traci moc zarządzenie nr 98/2017 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 28 listopada 2017 r.  

w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych za kierowanie instytutami. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


