
Szanowni Państwo. 

Zgodnie z wejściem w życie nowej ustawy o szkolnic-

twie wyższym Uczelnie będą zmuszone wprowadzić 

własne regulaminy wynagradzania w miejsce istniejące-

go dotychczas rozporządzenia lub też przystąpić do ne-

gocjacji ze związkami zawodowymi w celu ustanowie-

nia Układu Zbiorowego Pracy. 

Aby przybliżyć Państwu zakres zmian Centrum  

Analizy Wartości organizuje 19 – 20 września 2019 r.  

szkolenie: 

Tworzenie wewnętrznych źródeł  

prawa pracy w zakresie  

wynagradzania w Szkołach Wyższych 
 

1. Ustawa o szkolnictwie wyższym jako źródło tworzenia 

wewnętrznych aktów prawnych dotyczących wynagro-

dzenia. 

2. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 o Sieci Badawczej Łuka-

siewicz jako źródło nowych obowiązków w zakresie: 
a) przekształcania stosunków pracy zawartych na podstawie mia-

nowania (zmiany ustawy wprowadzającej ustawę o szkolnic-

twie wyższym) 

b) nawiązania pierwszego stosunku pracy nauczyciela akademic-

kiego mianowania (zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym) 

c) przeznaczania dodatkowych środków finansowych na zwięk-

szenie wynagrodzeń (zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym) 

d) płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach 

naukowych (zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym) 

3. Wewnętrzne akty prawne dotyczące wynagrodzenia  

a przepisy kodeksu pracy. 

4. Regulamin wynagradzania a układ zbiorowy pracy – 

różnice prawne. 

5. Regulamin wynagradzania: 
a) tworzenie regulaminu – proces legislacji, 

b) tryb uzgodnień z organizacjami związkowymi, 

c) związki zawodowe i ich reprezentatywność, 

d) wprowadzenie regulaminu do obowiązywania, 

e) zmiana regulaminu wynagradzania, 

f) zmiany treści regulaminu wynagradzania a zmiany indywidu-

alnych umów pracowników, 

g) uchylenie regulaminu wynagradzania. 

6. Układ Zbiorowy pracy 
a) negocjowanie układu zbiorowego pracy – proces legislacji, 

b) tryb wprowadzania układu zbiorowego pracy w życie, 

c) zmiana układu zbiorowego pracy – procedura tworzenia protoko-

łów dodatkowych, 

d) zmiany treści układu a zmiany indywidualnych umów pracowni-

ków, 

e) uchylenie układu zbiorowego pracy – układ na czas określony, 

f) blokowanie zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych 

pracy. 

7. Praktyczne rozwiązania normatywne dla obowiązkowych 

postanowień układu lub regulaminu wynagradzania: 
a) wynagrodzenie zasadnicze: tworzenie siatki płac, tabela osobi-

stego zaszeregowania, kategoria zaszeregowania jako rzecz zbęd-

na, widełki wynagrodzenia czy współczynnik mnożnikowy, zasa-

da ustalania wynagrodzenia za godzinę pracy, utrata prawa do 

wynagrodzenia zasadniczego, problem potrącania wynagrodzenia 

w razie jego nadpłaty 

b) dodatek za staż pracy: praktyczne regulacje tworzące dodatek 

podzielający stan prawny wynagrodzenia zasadniczego, określenie 

momentu nabycia dodatku za staż pracy, wliczanie dodatku za staż 

pracy do pochodnych wynagrodzenia, sposób określania dodatku 

w regulaminie, dodatek za staż jako pochodna lat pracy 

8. Praktyczne rozwiązania normatywne dla nieobowiązko-

wych postanowień układu lub regulaminu wynagradzania: 
a) dodatek funkcyjny: sposób nabycia prawa do dodatku, dodatek 

jako kategoria osobistego zaszeregowania, dodatek jako część 

wynagrodzenia wynikająca jedynie z umowy, liczba podwładnych 

a kwoty dodatku, tryb pozbawiania pracownika dodatku w przy-

padku nieobecności, włączanie dodatku do postawy wymiaru za-

siłku i wynagrodzenia za czas choroby 

b) dodatek zadaniowy: określenie zasad przyznawania dodatku, 

normatywne odesłanie w regulaminie do umów o pracę, okres za 

który przysługuje dodatek, określenie wysokości dodatku, tryb 

pozbawiania pracownika dodatku w przypadku nieobecności, włą-

czanie dodatku do postawy wymiaru zasiłku i wynagrodzenia za 

czas choroby 

c) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny 

nadliczbowe: określenie zasad rozliczania godzin ponadwymia-

rowych, terminy wypłat wynagrodzenia za godziny ponadwymia-

rowe, wynagrodzenie jako podstawa zasiłków i wynagrodzenia za 

urlop, określenie wysokości wynagrodzenia za godziny ponad-

wymiarowe, tryb pozbawiania pracownika wynagrodzenia za go-

dziny „niewypracowane”, wyznaczenie składników stanowiących 

podstawę naliczenia wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzi-

nach nadliczbowych, ustanowienie terminu wypłaty dodatku za 

pracę w godzinach nadliczbowych 

d) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub 

uciążliwych: koncepcje funkcjonowania dodatku jako stałego 

świadczenia lub świadczenia w stawkach godzinowych, określenie 

sposobu ustalania i naliczania dodatku, termin wypłaty dodatku, 

określenie dodatku jako wynagrodzenia wchodzącego do pod-

stawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i wynagrodzenia 

za urlop 

e) inne określone w przepisach wewnętrznych dodatki: dodatki 

za pracę w „projektach” – sposoby legislacji, nazewnictwo, za-

sady i terminy wypłaty, dodatek jako podstawa naliczenia 

świadczeń z tytułu choroby i urlopu, dodatki za pracę w niedzie-

le i święta – sposoby legislacji, nazewnictwo, zasady i terminy 

wypłaty, dodatki jako podstawa naliczenia świadczeń z tytułu 

choroby i urlopu, premie regulaminowe i „uznaniowe” ” – spo-

soby legislacji, nazewnictwo, zasady i terminy wypłaty, premia 

jako podstawa naliczenia świadczeń z tytułu choroby i urlopu 

wypoczynkowego swoboda tworzenia innych składników wyna-

grodzenia 

9. Skutki niedokładnych działań legislacyjnych. 

10. Wykładnia przepisów regulaminu wynagradzania  

i układu zbiorowego pracy. 

11. Konsultacje indywidualnych rozwiązań. 
 

Zajęcia poprowadzi: Przemysław Róziewicz 

Harmonogram zajęć: 
 I dzień – 19 września 2019 r. zajęcia w godzinach 11.00 - 16.00 

II dzień – 20 września 2019 r. zajęcia w godzinach   9.00 - 13.00 

Uczestnicy otrzymają materiały autorskie dostosowane do 

w/w tematyki oraz zaświadczenia o ukończeniu seminarium. 

Zajęcia odbędą się w sali konferencyjnej zespołu hotelowe-

go „GOLDEN TULIP-CAMPANILE” w Warszawie ul. Towa-

rowa 2 (dwa przystanki od Dworca Centralnego). W tym hotelu 

istnieje możliwość zarezerwowania noclegu 19/20.09.2019 r. – 

(doba hotelowa od godz.14.00). Wszystkim uczestnikom za-

pewniamy obiady a osobom zakwaterowanym również śniada-

nie i kolację oraz wieczór w teatrze. 

Koszt szkolenia wynosi 1120 zł netto (1377,60 brutto). 

Dla osoby zakwaterowanej w pokoju dwuosobowym 1480 

zł netto (1820,40 brutto), a w pokoju jednoosobowym 1590 zł 

netto (1955,70 brutto). 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie na caw@caw.pl lub 

faksem wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty 

na konto Centrum Analizy Wartości Bank Millennium SA 

nr 29 11602202 0000000026983451 (z dopiskiem C/55) 

bezpośrednio przed seminarium. 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne pod nr 22-

659-63-84, tel/fax 22-823-63-26 w Warszawie.   

Z poważaniem Organizatorzy 

 



................................dnia............................ 

....................................... CENTRUM ANALIZY WARTOŚCI przy ZO TNOiK 

pieczęć zakładu 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A 

adres do korespondencji: ul. Wawelska 78 m 3 02-034 WARSZAWA 

(nasz NIP 526-000-12-52) 

 caw@caw.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w seminarium w dn. 19 – 20 września 2019 r. nt: 

„Regulamin wynagradzania w Szkołach Wyższych po nowelizacji ustawy”  

1.  ...........................................................................................   ....................................   ................................  

 imię i nazwisko stanowisko telefon 
 

2.  ...........................................................................................   ....................................   ................................  

 imię i nazwisko stanowisko telefon 
 

3.  ...........................................................................................   ....................................   ................................  

 imię i nazwisko stanowisko telefon 

Nazwa oraz dokład ny adres zakładu pracy:  

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................................... 

Niniejszym upoważniamy CAW TNOiK do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu, 

nr NIP .......................................................................  

Przekazujemy na Centrum Analizy Wartości ZO TNOiK ul. Siedmiogrodzka 3A,  

01-204 Warszawa, w Bank Millennium SA nr 29 11602202 0000000026983451  
(w przelewie prosimy podać numer C/55) przed seminarium kwotę: 

1120 zł netto* (1377,60 brutto)  x . . . . .osób = . . . . . . . . . . . . . . . . . .(bez zakwaterowania) 

 

1480 zł netto* (1820,40 brutto)   x. . . . .osób = . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pokój dwuosobowy) 

 

1590 zł netto* (1955,70 brutto)   x. . . . .osób = . . . . . . . . . . . . . . . . . (pokój jednoosobowy) 

* cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę 

zawodową i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co naj-

mniej 70%, którzy wypełnią i prześlą oświadczenie VAT pobrane z www.caw.pl 

Nieobecność zgłoszonego uczestnika lub rezygnacja z udziału w seminarium, w terminie kró t-
szym niż 7 dni nie zwalnia nas od zapłaty w pełnej wysokości. 

............................................. ............................................ 

Główny Księgowy Dyrektor/Prezes 

 

 

o r ga ni zu je  s emi n a r i u m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Warszawa 19 – 20 września 2019 r. 


