
 

 

 

 

 

 

 

DSP.0101.1.2022 

 

Zarządzenie Nr R.Z.0211.77.2022 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 7 listopada 2022 roku 

 

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, w zw. z art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574), w związku z art. 772 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1510 z późn. zm.), 

§ 17 ust. 26, w zw. z § 80 ust. 2 Statutu Uczelni oraz Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 21 września 2022 r. o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie 

i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2022, zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora 

nr R/Z.0201-95/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku z późn. zm. dokonuje się następujących 

zmian: 

1) zmianie ulega załącznik nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 

nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) zmianie ulega załącznik nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 

nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3) zmianie ulega załącznik nr 3, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 

nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

4) zmianie ulega załącznik nr 8, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 

nr 4 do niniejszego zarządzenia, 

5) zmianie ulega załącznik nr 9, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 

nr 5 do niniejszego zarządzenia, 

6) zmianie ulega załącznik nr 10, który otrzymuje nowe brzmienie określone 

w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Nowe stawki określone w załącznikach, o których mowa w § 1, obowiązują od 1 października 

2022 roku. 

 



§ 3 

Pozostałe zapisy przedmiotowego Regulaminu nie ulegają zmianie. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia. 

 

 

                        R e k t o r 

          Prof. dr hab. Piotr Borek  


