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Poz. 238 

ZARZĄDZENIE NR 119 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 4 października 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania  

na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie art. 772 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  
(tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510) art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca  
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574  
z późn. zm.) oraz § 106 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  
z 2019 r. poz. 190 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1  

W załączniku do zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 26 z późn. zm.) w § 3 wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w ust. 4 po wyrazach „wynagrodzenie uzupełniające określone stawką miesięczną 

oraz” skreśla się wyrazy „dodatki funkcyjne, zadaniowe,”; 
2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Dodatek funkcyjny i zadaniowy przysługuje w czasie usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy trwającej 
nieprzerwanie nieobecności.”. 

§ 2 

1. W tabeli w załączniku nr 1 do Regulaminu Wynagradzania na Uniwersytecie 
Warszawskim w kolumnie czwartej wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie: „Minimalne 
wynagrodzenie zasadnicze w relacji do wynagrodzenia profesora, na UW 
wynoszącego 6750 zł”.  
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2. W załączniku nr 7 do Regulaminu Wynagradzania na Uniwersytecie 
Warszawskim w ust. 2 tabela otrzymuje brzmienie:  

 

„Liczba pełnych 
przepracowanych lat 

Wysokość dodatku za każdy 
rok pracy brutto w PLN 

do 14 lat dodatek nie przysługuje 

od 15 do 20 lat 100 

od 21 do 25 lat 120 

od 26 do 30 lat 140 

od 31 do 35 lat 170 

od 36 do 45 lat 220 

powyżej 45 lat 270” 

3. W załączniku nr 8 do Regulaminu Wynagradzania na Uniwersytecie 
Warszawskim w tabeli nr 1: 

1)  Lp. 49 otrzymuje brzmienie: 

„49. główny 
specjalista 

administracyjnych wyższe 
magisterskie 

8 - 9 1” 

2) Lp. 53 otrzymuje brzmienie: 

„53. główny 
specjalista 

badawczo-
technicznych 

wyższe 
magisterskie 

8 - 9 1” 

3) Lp. 54 otrzymuje brzmienie: 

„54. administrator 
sieci, 
programista 

informatyków wyższe licencjackie 6 - 8 -” 

wyższe 
magisterskie 

4 

4) Lp. 56 otrzymuje brzmienie: 

„56. starszy 
administrator 
sieci, starszy 
programista, 
główny 
informatyk, 
główny 
specjalista 
informatyk 

informatyków wyższe 
magisterskie 

6 
 

- 9 -” 

 
  



3 
 

4. Załącznik nr 9 do Regulaminu Wynagradzania na Uniwersytecie 
Warszawskim otrzymuje brzmienie: 

„Załącznik nr 9  
do Regulaminu Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim 

 
Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi 

Lp. 
Kategoria 

zaszeregowania 

stanowiska 

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze 

w PLN* 

1.  1 2 320 

2.  2 2 530 

3.  3 2 840 

4.  4 3 000 

5.  5 3 320 

6.  6 3 630 

7.  7 4 000 

8.  8 4 320 

9.  9 5 630 

10.  10 6 750 

 
* w przypadku zmiany minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora na 
Uniwersytecie Warszawskim, minimalne wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii 
zostaną zmienione proporcjonalnie do zmiany wynagrodzenia profesora w stosunku 
do wysokości obowiązującej w dniu wejścia w życie Regulaminu, po zaokrągleniu do 
pełnych 10 zł.”. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia,  
z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. oraz § 2, który 
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.  

Rektor UW: A. Z. Nowak 


