
                                                                                                    

Zarządzenie nr 33/2021 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 26 kwietnia 2021 roku 

 
 

W sprawie: określenia wysokości maksymalnego dodatku zadaniowego do wynagrodzenia 

zasadniczego za uruchomienie nowego kierunku studiów lub kursu. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 478 ) zarządza się, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

1. Rektor może przyznać dodatek zadaniowy dla pracownika lub zespołu pracowników 

za przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do uruchomienia kształcenia: 

1)  na nowym kierunku studiów pierwszego stopnia w kwocie do 20 000,00 zł; 

2)  na nowych studiach drugiego stopnia w kwocie do 15 000,00 zł; 

3)      na nowy kierunek jednolitych studiów magisterskich w kwocie 25 000,00 zł; 

4)  na nowym kierunku studiów podyplomowych w kwocie do 4 000,00 zł; 

5)  na nowym kursie dokształcającym w kwocie do 2 000 zł. 

2. Warunkiem otrzymania 75% dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 jest uzyskanie 

informacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki o przekazaniu wniosku do Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej.  

3. Warunkiem otrzymania pozostałych 25% dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 jest 

uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

4. Warunkiem otrzymania dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-5 jest uruchomienie 

pierwszej edycji. 

5. Dodatek może być wypłacony w całości lub w miesięcznych ratach na podstawie 

odrębnych przepisów. 

6. Wysokość dodatku dla poszczególnych członków zespołu przygotowującego 

dokumentację do uruchomienia kształcenia określa przewodniczący zespołu i 

przedstawia, wraz z opisem zakresu działań poszczególnych pracowników, Rektorowi.  

 

§ 2 

Traci moc zarządzenie nr 3/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Gorze z dnia 22 stycznia  2020 r. 

 

 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      

     


