
Załącznik nr 8 
 

pieczątka jednostki organizacyjnej                .......................................................... 

                   (miejscowość i data) 

Znak sprawy: ......................................      

Rektor 
 

…………….……………………… 

 

WNIOSEK 
w sprawie przyznania dodatku rektorskiego 

z tytułu realizacji czynności dydaktycznych na rzecz projektu 
 

Wnioskuję o przyznanie: ……………………………………………………………………… 
                                            (tytuł/stopień naukowy/ imię i nazwisko/ stanowisko/ jednostka zatrudnienia) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zatrudnionemu/ -ej w grupie pracowników1:  

□ badawczo–dydaktycznych 

□ dydaktycznych  

dodatku rektorskiego za czynności dydaktyczne realizowane na rzecz projektu,  

o charakterze: 

□ jednorazowym1  

□ okresowym1  

od dnia …………………..….  do dnia …………………..….  

w łącznej wysokości ………………… zł brutto 

Kalkulacja dodatku rektorskiego wynika z poniższego zestawienia2: 

Zajęcia dydaktyczne: 

Inne czynności dydaktyczne: 

Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie zlecenia wypłaty, po potwierdzeniu 

właściwego wykonania czynności lub zadań przez koordynatora / kierownika projektu. 

Źródło finansowania: wynagrodzenie zostało przewidziane w budżecie projektu:  

…………………………………………………………………………………………………………………….  

(należy podać tytuł projektu, nr projektu nadany przez UMK, źródło finansowania projektu np. Program Operacyjny) 

 

w ramach kosztów bezpośrednich: 

nr zadania w budżecie:  

nr pozycji w budżecie  

w maksymalnej wysokości …………………… zł łącznie z narzutami pracodawcy  

  

Okres realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

(od dnia – do dnia) 

Nazwa przedmiotu 

(wg planu projektu) 

Forma zajęć Liczba 

godzin wg 

planu 

projektu 

Stawka 

brutto/ 

godzinę3 

Kwota 

dodatku 

brutto 

      

Razem:  

Okres realizacji innych 

czynności 

dydaktycznych 

(od dnia – do dnia) 

Opis innych czynności 

dydaktycznych 

Liczba godzin 

wg planu 

projektu 

Stawka 

brutto/ 

godzinę3 

Kwota 

dodatku 

brutto 

     

Razem:  



 

Wniosek sporządził: 

 

…………………………………… 
                      (podpis) 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….….   

 kierownik / koordynator projektu  

(pieczątka i podpis) 

Akceptacja: 
 

 

………………………………………………….……… 

 

dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej 

(pieczątka i podpis) 

 

 

Potwierdzenie kwalifikowalności wydatku  

w zakresie zgodności z budżetem projektu 
 

 

………………………………………………….……… 

 

 

kierownik komórki właściwej do nadzorowania 

realizacji określonego rodzaju projektu 

(pieczątka i podpis) 

 

 

Kontrasygnata – Kwestor 
 

 

………………………………………………….……… 

 

(pieczątka i podpis) 

 

 

 

 

                                 DECYZJA  

      Przyznaję dodatek / Nie przyznaję dodatku1 

 

 

 

…………………………………………………. 

      rektor  

      (pieczątka i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do wniosku: decyzja dziekana o powierzeniu dodatkowych obowiązków dydaktycznych 

 
1 należy wybrać właściwe 
2 kalkulację należy wypełnić jeśli dotyczy danego projektu 
3 należy uwzględnić stawkę z grupy pracowników dydaktycznych lub pracowników badawczo – dydaktycznych 


