
Załącznik do Zarządzenia nrdp2018 Rektora WUM  
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Zał. nr 9 do Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
(Zarządzenie Rektora nr 50/2018 z dnia 29.05.2018 r.)

GODZINOWE STAWKI WYNAGRODZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO*

Tabela nr 1: STAWKI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Lp. Grupa
stanowisk Stanowisko Stawka wynagrodzenia 

godzinowego w złotych

1. Profesorów

profesor zwyczajny 195,00 zł
profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, 
profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy 155,0

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy 
doktora habilitowanego,
profesor wizytujący posiadający stopień naukowy 
doktora habilitowanego lub doktora

135,0

2.
Adiunktów 
i starszych 

wykładowców

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora 
habilitowanego 115,0

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, 
starszy wykładowca posiadający stopień naukowy 
doktora

95,0

starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego 75,0

3.

Asystentów,
wykładowców,

lektorów,
instruktorów

asystent, wykładowca, lektor, instruktor 60,0

Tabela nr 2: STAWKI PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Lp.

Pozycja w 
Załączniku nr 4 
do Regulaminu 
wynagradzania 
pracowników 

WUM

Stanowiska:

Stawka
wynagrodzenia 
godzinowego w 

złotych

1 26

Magazynier, 
pracownik techniczny, 

laborant,
operator maszyn powielających i wydawniczych, 

pracownik gospodarczy, konserwator 
kawiarka,

portier, dozorca, strażnik ochrony mienia, 
i inne stanowiska równorzędne

22,00 zł

2 24, 25

Referent w grupie: naukowo-technicznej, inżynieryjno- 
technicznej, administracyjnej, technik, 

administrator techniczny, analityk, dyspozytor, kasjer, 
informatyk, analityk, grafik, operator składu 

komputerowego, matematyk, biolog, mikrobiolog, fizyk, 
chemik, biotechnolog, farmaceuta, mechanik, 

pielęgniarz zwierząt, księgowy, i in. 
kierowca

30,00 zł

3 23

Starszy referent w grupie: naukowo-technicznej, 
inżynieryjno-technicznej, administracyjnej, 

starszy technik,
starszy: administrator techniczny, analityk, dyspozytor, 

kasjer, informatyk, analityk, grafik, operator składu 
komputerowego, matematyk, biolog, mikrobiolog, fizyk,

35,00 zł

*) W przypadku niewystarczających środków zaplanowanych na wynagrodzenia w budżecie
projektu, stawki podane w tabelach mogą ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu.



chemik, biotechnolog, farmaceuta, mechanik, 
pielęgniarz zwierząt, księgowy, i in.

4 21, 22 Specjalista* w grupie: naukowo-technicznej, 
inżynieryjno-technicznej, administracyjnej, 42,00 zł

5 9, 18, 19, 20

Zastępca kierownika sekcji, dziekanatu oddziału, 
oddziału w bibliotece, archiwum,

Starszy specjalista* w grupie: naukowo-technicznej, 
inżynieryjno-technicznej, administracyjnej, 

redaktor
Starszy specjalista lub starszy inspektor do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor ochrony 

radiologicznej
Inspektor nadzoru inwestorskiego

45,00 zł

6 7

Zastępca kierownika działu, biura, dziekanatu wydziału, 
domu studenckiego, chóru, laboratorium 

ogólnouczelnianego, centrum, głównego energetyka, 
redaktora naczelnego

48,00 zł

7 8 Kierownik sekcji, dziekanatu oddziału, oddziału w 
bibliotece, archiwum 50,00 zł

8 14, 15, 16, 17

Pełnomocnik Rektora
Główny specjalista* w grupie: naukowo-technicznej, 

inżynieryjno-technicznej, administracyjnej, 
administrator sieci

Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny
pracy

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

55,00 zł

9 6, 10, 11, 12, 
13

Kierownik działu, biura, dziekanatu wydziału, domu 
studenckiego, chóru, laboratorium ogólnouczelnianego, 

centrum, główny energetyk, redaktor naczelny, 
Audytor wewnętrzny, radca prawny, pełnomocnik ds. 

ochrony informacji niejawnych, rzecznik prasowy

60,00 zł

10 5 Zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej 
zatrudniającej min. 5 pracowników, np. biura, centrum, 65,00 zł

11 3
Zastępca kwestora, 

Zastępca dyrektora pionu, 
Zastępca dyrektora biblioteki

81,00 zł

12 4 Dyrektor jednostki organizacyjnej zatrudniającej min. 5 
pracowników, np. biura, centrum, 73,00 zł

13 2

Zastępca kanclerza, 
Kwestor, 

Dyrektor pionu, 
Dyrektor biblioteki

95,00 zł

14 1 Kanclerz 108,00 zł

*) W przypadku niewystarczających środków zaplanowanych na wynagrodzenia w budżecie
projektu, stawki podane w tabelach mogą ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu.



Tabela nr 3: STAWKI PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW 

DOKUMETACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Lp-

Pozycja w 
Załączniku nr 5 
do Regulaminu 
wynagradzania 
pracowników 

WUM

Stanowisko

Stawka
wynagrodzenia 
godzinowego 

w złotych

1 1 Kustosz 45,00 zł

2 2 Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista, starszy 
konserwator książki 42,00 zł

3 3,4,5
bibliotekarz, dokumentalista, konserwator książki, 

starszy magazynier biblioteczny, starszy 
dokumentalista

30,00 zł

4
6,7,8,9,10

młodszy bibliotekarz, młodszy dokumentalista, 
młodszy konserwator książki, 

technik dokumentalista, magazynier biblioteczny, 
technik -  konserwator książki, 

młodszy technik dokumentalista, 
pomocnik biblioteczny

22,00 zł

*) W przypadku niewystarczających środków zaplanowanych na wynagrodzenia w budżecie
projektu, stawki podane w tabelach mogą ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu.




