
 

 

 

 

 

 

 

     

   

       

Pismo  

CNMKO 0724.1.2018 

z dnia 7 maja 2018 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ustalania stawek godzinowych będących podstawą 

wynagradzania osób zaangażowanych na rzecz projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” 

Zgodnie z §5 Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej za pracę świadczoną 

w ramach realizacji projektów oraz usług dydaktycznych organizowanych przez Politechnikę 

Gdańską, finansowanych bądź dofinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 

ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej „źródłami zewnętrznymi”, 

ustala się wysokość wynagrodzenia pracownika za pracę na rzecz projektu w postaci wynagrodzenia 

uzupełniającego w kwocie zmiennej – Regulamin ustalania stawek godzinowych będących podstawą 

wynagradzania osób zaangażowanych na rzecz projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika 

Gdańska”.  

 

 

  

 

 

 

Dyrektor 

Centrum Nauczania Matematyki  

i Kształcenia na Odległość 

 

Kierownik Projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” 

 

 

----------------------------------------------------- 

dr Barbara Wikieł, doc. PG 

 



 
 
 
 
 

Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska 

 

REGULAMIN 

ustalania stawek godzinowych będących podstawą wynagradzania osób zaangażowanych 

na rzecz projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” 

 

§ 1 

Ustala się wysokość wynagrodzenia pracownika za pracę na rzecz projektu zgodnie z wytycznymi 

programu, w którym realizowany jest projekt „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”. 

 

§ 2 

1. Procedura wyboru pracowników uczestniczących w realizacji formy wsparcia składa się 

z następujących etapów:  

1) przekazanie informacji przez kierownika projektu do dziekana wydziału na temat zakresu 

i problematyki planowanego działania, zakresu zadań merytorycznych przewidzianych do 

realizacji, wymaganych kompetencji i kwalifikacji zawodowych personelu;  

2) konsultacje prowadzone w ramach wydziału i uzgodnienia z poszczególnymi pracownikami, 

m.in. ustalenie dostępności;  

3) przekazanie informacji zwrotnej do kierownika projektu – wykaz osób wybranych do udziału 

w realizacji danej formy wsparcia.  

2. Wynikiem przeprowadzenia procedury wyboru jest imienny harmonogram realizowanych działań.  

3. W ramach procedury wyboru pracowników uczestniczących w realizacji formy wsparcia 

stosowana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn – płeć nie ma wpływu na wybór danej 

osoby, pod uwagę brane są wyłącznie obiektywne kryteria merytoryczne.  

 

§ 3 

Osoby, które świadczą pracę przy realizacji zadań na rzecz projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika 

Gdańska” otrzymują wynagrodzenie wg stawek godzinowych wynikających z Wniosku 

o dofinansowanie nr RPPM.03.02.02-22-0010/16, z wyłączeniem następujących form wsparcia 

uczniów: 

1. spotkania akademickie, 

2. warsztaty tematyczne. 

Dla ww. form wsparcia stawki ustalane są każdorazowo w zależności od nakładu wykonanej pracy 

oraz posiadanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych a także tematyki i dziedziny danej formy 

wsparcia. Podawane są do wiadomości w załącznikach do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4 

Regulamin jest każdorazowo przedstawiany osobom zaangażowanym przed realizacją 

poszczególnych zadań. 

 

 



 

Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska 

§ 5 

Ustalone stawki godzinowe, będące podstawą wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekcie 

„Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” przy realizacji form wsparcia, o których mowa w § 2, 

stanowią załączniki [nr 1 – (…) – (…)] do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia rozpoczęcia realizacji projektu.  

 

 

 

 


