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WYNAGRODZENIE UZUPEŁNIAJĄCE W PROJEKTACH

PAKT – Premia dla AKTywnych
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Materiały bazowe

1) Przepisy unijne, w tym umowa grantowa

2) PAKT, czyli “Premia dla AKTywnych” – komunikat MNiSW, 28.09.2020

3) Stanowisko Komitetu Polityki Naukowej w sprawie regulacji wynagrodzenia dodatkowego 

w projektach, 25.02.2021

„Proponowany zapis stanowi regulację, która spełnia wytyczne Komisji Europejskiej.

Została ona opracowana jako regulacja przykładowa, dopuszczalne są jej modyfikacje zgodnie ze 

specyfiką i potrzebami danej jednostki , jednak przy zachowaniu podstawowych zasad:

1) Dodatek nie może być uznaniowy, jego wysokość musi być określona w regulaminie na 

konkretnym poziomie (ograniczenia w postaci tzw. widełek nie są wystarczające)

2) Regulamin musi dotyczyć grupy projektów finansowanych zarówno z krajowych, jak 

i zagranicznych źródeł”.

Podane zasady nie odnoszą się do sytuacji, kiedy poziom wynagrodzenia uzupełniającego 

związanego z realizacją projektu określony jest przez instytucję finansującą. 

Informacje 
wstępne
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Additional remuneration:

- Be paid for the performance of additional work or different expertise than his/her usual tasks
This is usually the case, since additional remuneration aims precisely to reimburse the additional 
work/expertise that is required for EU and international projects. 

- Be consistently applied whenever the same kind of work or expertise is required and regardless of the 
source of funding used.

- The additional remuneration may not differ according to where the funds come from. In particular, it cannot 
be set up for actions funded by a specific donor; additional remuneration schemes that are applicable only to 
EU projects are not acceptable. 

However, the additional remuneration does not have to be the same for all persons working in the same 
project (provided that objective criteria are used to determine the differences).

The Agency may accept other calculation methods (such as, for instance, hourly rates, daily rates (…), if it 
considers that they reflect the actual costs incurred, in a fair, objective, realistic way and if there are sufficient 
records to support these costs. 

Z umowy
grantowej
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1. Przez „powierzenie dodatkowych zadań” należy rozumieć powierzenie nowych 
obowiązków służbowych lub zwiększenie zaangażowania w ramach dotychczasowego 
zakresu obowiązków pracownika. 

2. Zadania, o których mowa  wyżej powierzane są zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w danym projekcie i w wymiarze niezbędnym do ich zrealizowania.

3. Pracownikowi realizującemu zadania eksperckie oraz kierownicze w projektach 
można przyznać wynagrodzenie  uzupełniające w formie właściwego dodatku do 
wynagrodzenia na czas realizacji tych zadań, w przypadku gdy zadania te nie są 
finansowane w ramach wynagrodzenia zasadniczego ze środków projektu. 

4. Wynagrodzenie uzupełniające z funduszy projektów wypłacane w formie dodatku do 
wynagrodzenia powinno być przewidziane w Regulaminie wynagradzania.

5. Zapisy szczegółowe, wydane np. w formie zarządzenia kierownika podmiotu, powinny 
określić w sposób sprawiedliwy i obiektywny wysokość miesięcznego wynagrodzenia 
uzupełniającego lub określić stawkę godzinową wynagrodzenia uzupełniającego.

Zakres 
regulacji
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1. Wynagrodzenie uzupełniające ustala się biorąc pod uwagę kwalifikacje, staż pracy, 
doświadczenie zawodowe oraz zakres powierzonych zadań, z uwzględnieniem 
następujących kryteriów:

a) rola pełniona w projekcie;
b) wysokość dofinansowania dla podmiotu;
c) zasięg oddziaływania w podmiocie;
d) krajowy lub międzynarodowy charakter projektu;
e) rola podmiotu w projekcie.

2. Wysokość stawki godzinowej stanowi sumę stawki procentowej wynagrodzenia 
podstawowego przypisanej do roli pełnionej w projekcie oraz składowych kwotowych 
odpowiadających innym spełnianym kryteriom szczegółowym, z uwzględnieniem 
maksymalnej wysokości stawki godzinowej na danym stanowisku.

3. Liczbę godzin wymaganych do zrealizowania w projekcie ustala się na podstawie zakresu 
zadań do realizacji, na wniosek kierownika projektu.

Sposób 
obliczania
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5. Stawkę miesięczną wynagrodzenia uzupełniającego oblicza się mnożąc wyznaczoną stawkę 
godzinową przez liczbę godzin niezbędnych do zrealizowania w projekcie przez danego 
wykonawcę.

6. Wynagrodzenie uzupełniające jest przyznawane zgodnie z budżetem danego projektu oraz 
obowiązującymi w nim zasadami wynagradzania. 

7. W przypadku, gdy dostępny budżet projektu w kategorii wynagrodzenia uniemożliwia 
wypłacenie wszystkim niezbędnym do zaangażowania wykonawcom obliczonych 
wynagrodzeń, stosuje się proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia wszystkim 
wykonawcom, przeliczając odpowiednio stawkę godzinową.

Sposób 
obliczania
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1. Maksymalna, łączna liczba godzin pracy poświęconych w ramach realizacji projektów 

przez pracownika zatrudnionego na pełny etat w grupie pracowników badawczo-

dydaktycznych lub dydaktycznych nie może przekroczyć 80 godzin w miesiącu, chyba że 

udzielono proporcjonalnej zniżki pensum.

2. Maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia podstawowego pracownika 

zatrudnionego na pełny etat oraz wynagrodzenia uzupełniającego finansowanych w 

ramach realizacji projektu nie może przekraczać brutto równowartości 7 tys. Euro 

(Minister może zalecić stosowne ograniczenie).

3. Biorąc pod uwagę ograniczenia umowy grantowej, uzasadniony jest wybór jednej z 

form wynagradzania pracownika w projekcie – zatrudnienie w projekcie lub 

wynagrodzenie dodatkowe.  

4. Podane zasady nie odnoszą się do sytuacji, kiedy poziom dodatkowego wynagrodzenia 

związanego z realizacją projektu określony jest przez instytucję finansującą. W takim 

przypadku obowiązują zasady lub limity ustalone przez instytucję finansującą

Ograniczenia



Podstawa obliczenia stawki godzinowej
KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE 

ZWIĘKSZENIA 

WYNAGRODZEŃ Z TYTUŁU 

POWIERZENIA

DODATKOWYCH ZADAŃ 
W PROJEKCIE

Rola pełniona 

w projekcie

Kierownik 
merytoryczny 
projektu

Zastępca kierownika 
merytorycznego 
projektu / kierownik 
WP lub etapu

Nauczyciel 
akademicki – badacz, 
ekspert

Pracownik 
z obszaru IT, radca 
prawny

Manager projektu Pracownik 
administracyjny lub 
inżynieryjno-
techniczny realizujący 
zadania merytoryczne 
nie ujęte w karcie 
stanowiska pracy

Procent wynagrodzenia podstawowego, 
w odniesieniu do roli pełnionej w projekcie 1,50 1,50 1,50 1,20

1,2 0,8

Zwiększenie kwotowe w zł brutto

Dofinansowanie dla PŚ w 
zł (wybrać jeden wariant): 

0 (1) mln - 4 mln 20 15 10 -
15

-

4 mln - 10 mln 40 20 15 - 20 -

10 mln i więcej 60 30 20 30

Projekt we współpracy międzynarodowej 

z dokumentacją prowadzoną w języku obcym
40 30 25 20 30 10

Projekt w konsorcjum 

(wybrać jeden wariant):

Partner 20 15 - - 15 -

Lider 40 20 - - 20 -



Maksymalne stawki godzinowe brutto dodatków do 
wynagrodzenia

Stanowisko w Uczelni
/ rola w projekcie

Kierownik 
merytoryczny

Zastępca kierownika 
merytorycznego / 
kierownik WP lub etapu 

Wykonawca / manager 
projektu

Profesor 280 250 220

Profesor Uczelni 240 215 190

Adiunkt (co najmniej 7 lat po doktoracie) 200 180 160

Adiunkt (do 7 lat po doktoracie) 160 145 130

Starszy asystent, asystent, lektor, instruktor 120 110 100

Pracownik IT, radca prawny 120 110 100

Pracownik administracyjny lub inżynieryjno-techniczny 
zatrudniony do realizacji zadań merytorycznych nie ujętych 
w karcie czasu stanowiska pracy

60 60 60



KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE 

ZWIĘKSZENIA 

WYNAGRODZEŃ Z TYTUŁU 

POWIERZENIA

DODATKOWYCH ZADAŃ 
W PROJEKCIE

Rola pełniona 

w projekcie

Kierownik 
merytoryczny 
projektu

Zastępca kierownika 
merytorycznego 
projektu / kierownik 
WP lub etapu

Nauczyciel 
akademicki – badacz, 
ekspert

Pracownik 
z obszaru IT, radca 
prawny

Manager projektu Pracownik 
administracyjny lub 
inżynieryjno-
techniczny realizujący 
zadania merytoryczne 
nie ujęte w karcie 
stanowiska pracy

Procent wynagrodzenia podstawowego, 
w odniesieniu do roli pełnionej w projekcie 1,50 1,50 1,50 1,20

1,2 0,8

Zwiększenie kwotowe w zł brutto

Dofinansowanie dla PŚ w 
zł (wybrać jeden wariant): 

0 (1) mln - 4 mln 20 15 10 -
15

-

4 mln - 10 mln 40 20 15 - 20 -

10 mln i więcej 60 30 20 30

Projekt we współpracy międzynarodowej 

z dokumentacją prowadzoną w języku obcym
40 30 25 20 30 10

Projekt w konsorcjum 

(wybrać jeden wariant):

Partner 20 15 - - 15 -

Lider 40 20 - - 20 -

Podstawa obliczenia stawki godzinowej

Przykład 1

 nauczyciel akademicki – badacz, ekspert; adiunkt, projekt o 

wartości 2 mln zł, międzynarodowy, w konsorcjum 

(partner)

- wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy + dodatek 

funkcyjny: 5 000 zł:

- składowa procentowa stawki godzinowej: 75 zł

- składowa kwotowa stawki godzinowej: 10 + 25

- obliczona stawka godzinowa razem: 110 zł.

- ograniczenie: poniżej (130 zł)

Przykład 2

 nauczyciel akademicki – kierownik; profesor uczelni, 

projekt o wartości 5 mln zł, międzynarodowy, w 

konsorcjum (lider)

- wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy + dodatek 

funkcyjny: 8 000 zł:

- składowa procentowa stawki godzinowej: 120 zł

- składowa kwotowa stawki godzinowej: 40 + 40 + 40

- obliczona stawka godzinowa razem: 240 zł

- ograniczenie: 240 zł



KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE 

ZWIĘKSZENIA 

WYNAGRODZEŃ Z TYTUŁU 

POWIERZENIA

DODATKOWYCH ZADAŃ 
W PROJEKCIE

Rola pełniona 

w projekcie

Kierownik 
merytoryczny 
projektu

Zastępca kierownika 
merytorycznego 
projektu / kierownik 
WP lub etapu

Nauczyciel 
akademicki – badacz, 
ekspert

Pracownik 
z obszaru IT, radca 
prawny

Manager projektu Pracownik 
administracyjny lub 
inżynieryjno-
techniczny realizujący 
zadania merytoryczne 
nie ujęte w karcie 
stanowiska pracy

Procent wynagrodzenia podstawowego, 
w odniesieniu do roli pełnionej w projekcie 1,50 1,50 1,50 1,20

1,2 0,8

Zwiększenie kwotowe w zł brutto

Dofinansowanie dla PŚ w 
zł (wybrać jeden wariant): 

0 (1) mln - 4 mln 20 15 10 -
15

-

4 mln - 10 mln 40 20 15 - 20 -

10 mln i więcej 60 30 20 30

Projekt we współpracy międzynarodowej 

z dokumentacją prowadzoną w języku obcym
40 30 25 20 30 10

Projekt w konsorcjum 

(wybrać jeden wariant):

Partner 20 15 - - 15 -

Lider 40 20 - - 20 -

Podstawa obliczenia stawki godzinowej

Przykład 3

 Pracownik administracyjny lub inżynieryjno-techniczny; 

projekt o wartości 2 mln zł, międzynarodowy, w 

konsorcjum (partner)

- wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy + dodatek 

funkcyjny: 5 000 zł:

- składowa procentowa stawki godzinowej:  40 zł

- składowa kwotowa stawki godzinowej: 10

- obliczona stawka godzinowa razem: 50 zł.

- ograniczenie: poniżej (60 zł)

Przykład 2

 Manager projektu – adiunkt powyżej 7 lat po doktoracie, 

projekt o wartości 5 mln zł, międzynarodowy, w 

konsorcjum (lider)

- wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy + dodatek 

funkcyjny: 6 000 zł:

- składowa procentowa stawki godzinowej: 72 zł

- składowa kwotowa stawki godzinowej: 20 + 30 + 20

- obliczona stawka godzinowa razem: 142 zł.

- ograniczenie: poniżej (160 zł)
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1. Proponowane rozwiązanie odpowiada na propozycję MEiN.

2. Umożliwia zastosowanie wynagrodzenia uzupełniającego w projekcie.

3. Podaje przejrzyste zasady, jednocześnie umożliwia ograniczenie wydatków do wysokości 

budżetu projektu.

4. Powinno zostać zastosowane w różnych grupach projektowych – UE, NCBiR, FNP

5. Pozwala na wprowadzenie atrakcyjnych i adekwatnych stawek godzinowych, będących 

podstawą obliczenia budżetu w projektach. 

6. Wymaga przewidzenia odpowiedniego dodatku do wynagrodzenia w Regulaminie 

wynagradzania obowiązującym w podmiocie.

7. Zalecane jest, aby regulacje szczegółowe ujęte były w Zarządzeniu Rektora.  

Podsumo-
wanie



Dziękuję za uwagę! 


