REKTOR
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

Zarządzenie nr 9/2013
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla osób biorących udział
w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
na I rok studiów I i II stopnia w r. ak. 2013/2014

Na podstawie § 22 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 kwietnia
2011 r. (Dz.U. Nr 88 poz. 498) w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania
innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej,
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji
i Wydziałowych Komisji ds. Rekrutacji ustala się wynagrodzenie w wysokości:
1. Przewodniczącemu komisji uczelnianej................................................................. - zł 1.400,2. Członkom komisji uczelnianej
(będącym jednocześnie przewodniczącymi komisji wydziałowych)......................... – zł 1.300,3. Zastępcom przewodniczących i członkom komisji wydziałowych....................... – zł 1.300,§ 2.
Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym ustala się wynagrodzenie w następującej wysokości, za przeprowadzenie
jednego sprawdzianu każdego kandydata:
1. ustnego lub praktycznego.......................................................................................... – zł 12,(dla każdego członka zespołu egzaminacyjnego biorącego udział w egzaminie dot. zespołów do 5 osób - nie więcej jednak niż 50,- zł dla całego zespołu
liczącego powyżej 5 osób)
2. za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata .................................................. – zł 25,(dzielone przez liczbę osób sprawdzających pracę)
jeśli pracę pisemną sprawdza tylko jeden egzaminator ............................................. – zł 12,-

~1~

§ 3.
Osoba biorąca równocześnie udział w pracach uczelnianej i wydziałowej komisji
rekrutacyjnej, otrzymuje tylko jedno (wyższe) z wynagrodzeń wymienionych w §1 i §2.
§ 4.
Osoby nie wymienione w §1 i §2, zatrudniane doraźnie do czynności egzaminacyjnych,
wynagradzane są w oparciu o zawarte z nimi umowy cywilno-prawne przy zachowaniu
następujących zasad:
a) wynagrodzenie za przeegzaminowanie jednego kandydata wynosi ………………. zł 12,b) wynagrodzenie za ocenę pracy pisemnej jednego kandydata wynosi …………….. zł 12,przy czym wynagrodzenie sumaryczne nie może być niższe niż 400 złotych.
§ 5.
Osobom pełniącym funkcje sekretarzy komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości:
1. Sekretarzowi komisji uczelnianej........................................................................... - zł 1.400,2. Sekretarzom komisji wydziałowych....................................................................... - zł 1.200,3. Sekretarzowi ds. cudzoziemców………………………………………………….. - zł
750,§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. zw. Ryszard Zimak
Rektor
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