
 

  
Uchwała 

Senatu Politechniki Gdańskiej 

nr 504/2012 

z 4 lipca 2012 r. 
 

 

w sprawie: zmiany uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 147/2009 z dnia 15 lipca 2009 

roku w sprawie przeznaczania środków pochodzących ze źródeł innych niż wymienione w 

art. 94 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 

2005 r. poz.1365 z późniejszymi zmianami) na wynagrodzenia pracowników Politechniki 

Gdańskiej w ramach udziału w projektach i usługach dydaktycznych. 

 

 

Na podstawie art.151 ust 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Na zwiększanie wynagrodzeń pracowników Politechniki Gdańskiej mogą być przeznaczane 

środki: 

1. z pozabudżetowych przychodów dydaktycznych (odpłatne zajęcia dydaktyczne, studia 

podyplomowe, rekrutacje, konferencje, kursy, wystawy itp.),  

2. otrzymane na działalność statutową  do wysokości 10 % otrzymanych środków przez 

jednostkę, 

3. uzyskane ze sprzedaży umownych prac badawczych i usługowych do wysokości 

przewidzianych kalkulacją kosztów danego zadania,  

4. otrzymane na realizację projektów do wysokości zgodnej z kosztorysem i harmonogramem 

wydatków, za wyjątkiem projektów obejmujących realizację inwestycji określonych w art. 

94 ust.1 pkt 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

5. uzyskane z doraźnego wynajmu miejsc w domach studenckich do 10 % tych przychodów.  

 

§ 2 

Zwiększone  wynagrodzenia mogą być wypłacane  w szczególności w postaci: 

1. wynagrodzenia zasadniczego 

2. wynagrodzenia uzupełniającego 

3. dodatku do wynagrodzenia. 

 
 

 

 



§ 3 

Kwoty przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń winny być wyodrębnione w planie 

finansowym danej jednostki organizacyjnej uczelni ustalonym na dany rok kalendarzowy. 

Wysokość środków przeznaczanych na  zwiększenie wynagrodzeń winna uwzględniać 

sytuację finansową tych jednostek.  

 
§4 

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia osób wykonujących pracę finansowaną ze 

źródeł  innych niż określone w art.94 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. określa 

zarządzeniem rektor z zachowaniem uprawnień związków zawodowych. 

 

§ 5  

Traci moc  uchwała Senatu PG nr 147/2009 z 15 lipca 2009 roku. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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