
 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr  12  

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie regulaminu wypłacania dodatków specjalnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 

Regulamin wypłacania dodatków specjalnych w Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 

 

§ 1 

Dodatki specjalne wypłacane na podstawie § 19 Rozporządzenia Ministra Nauki                        

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie warunków wynagradzania 

za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 

zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1571) zwane dalej „dodatkami 

specjalnymi” mogą zostać przyznane: 

a) z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych  

b) z tytułu powierzenia dodatkowych zadań 

c) ze względu na charakter pracy 

d) ze względu na warunki pracy. 

  

§ 2 

1. Dodatki specjalne przyznaje pracownikom Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie rektor na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, 

kanclerza, z-cy kanclerza, kwestora lub samego pracownika. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien wskazywać przyczynę wymienioną w § 1 

niniejszego regulaminu i jej szczegółowe określenie oraz okres jej występowania,                  

a także wnioskowaną wysokość dodatku.   

3. W przypadku, gdy o dodatek specjalny, z przyczyn, o których mowa w § 1 lit. a-b 

wnioskuje kwestor lub z-ca kanclerza do wniosku powinna być dołączona opinia 

kierownika jednostki nt. możliwości zwiększenia obowiązków służbowych lub 

powierzenia dodatkowych zadań w zakresie objętym wnioskiem.  

4. Do wniosku dotyczącego przyczyn, o których mowa w § 1 lit. a-b, z wyłączeniem 

składanego przez pracownika, należy dołączyć zgodę pracownika, wskazującą 

szczegółowo zakres zwiększenia obowiązków lub dodatkowe zadania oraz okres ich 

występowania. 

 

§ 3 

1. Dodatki specjalne z przyczyn, o których mowa w § 1 lit. a-b wypłacane są za okres 

pobierania zasiłku pod warunkiem stwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego, 

iż nieobecność pracownika nie miała wpływu na wykonanie przez niego 

zwiększonego wymiaru obowiązków lub powierzonych dodatkowo zadań. 

2. W przypadku, gdy z powodu nieobecności pracownik zwiększony wymiar 

obowiązków lub powierzone dodatkowo zadania wykonał tylko w części, dodatki 

specjalne, o których mowa w ust. 1 lit. a-b pomniejsza się proporcjonalnie do zakresu, 

w jakim zostały wykonane na podstawie informacji bezpośredniego przełożonego.   

3.  Dodatki specjalne z przyczyn, o których mowa w § 1 lit. c-d nie są wypłacane                    

za okres pobierania zasiłku. 

 

§ 4 

1. Regulamin wchodzi w życie od 15.03.2014r. 


