
Regulamin świadczenia usług przez ekspertów 

      1.Postanowienia ogólne 

1.1 Centrum badawczo-rozwojowe Greenko sp. z o.o. zwana dalej Usługodawcą 

wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług wobec Klientów indywidualnych. 

1.2 Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług przez firmę 

Greenko sp. z o.o. 

1.3 Usługobiorca podczas korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest 

zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

1.4 Usługobiorca ma możliwość wglądu do Regulaminu w każdej możliwej chwili. 

      2. Zakres i warunki świadczenia usług 

2.1 Usługodawca zobowiązuje się na podstawie zlecenia Usługobiorcy świadczyć 

usługi w kategorii badawczo-rozwojowej. 

2.2 Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem postępowania o 

udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

2.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 

w niniejszym Regulaminie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2.4 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2.6 Wynagrodzenia dla Usługobiorców posiadających określony stopień naukowy 

potwierdzony dokumentem są wypłacane zgodnie ze stawkami widniejącymi w tym 

regulaminie. 

2.7 Wynagrodzenia dla innych ekspertów bez stopni naukowych przyznawane są w 

zależności od doświadczenia jednostki i mediany zarobków dla jednostki z danej 

branży. 

2.8 Stawki minimalne oferowane jednostkom posiadającym określony stopień 

naukowy za dany projekt są następujące: 
1. profesor zwyczajny 5390 zł 
2.  profesor nadzwyczajny z tytułem 5025 zł 
3.  profesor nadzwyczajny ze stopniem dr hab.  4605 zł 
4. profesor nadzwyczajny ze stopniem dr   4605 zł 
5. profesor wizytujący z tytułem 5025 zł 
6. profesor wizytujący ze stopniem dr hab. 4605 zł 
7. profesor wizytujący ze stopniem dr 4605 zł 
8. adiunkt dr hab.  4305 zł 
9. adiunkt 3820 zł 
10. starszy wykładowca dr 3820 zł 
11. starszy wykładowca 3025 zł 
12. wykładowca dr 2510 zł 



13. wykładowca 2485 zł 
14. asystent dr 2610 zł 
15. asystent 2560 zł 
16. lektor, instruktor dr  2510 zł 
17. lektor, instruktor 2485 zł 

2.9 Stawki za pracę w godzinach ponadwymiarowych wynoszą: 

– profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora 

albo tytuł profesora sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora 

albo tytuł profesora sztuki – 1,8%-3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 

profesora zwyczajnego 

–  profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

doktora albo doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, profesor wizytujący 

posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień 

doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, docent, adiunkt posiadający stopień 

– naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki 

– 1,8%- 3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora nadzwyczajnego 

posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego 

– adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki, starszy 

wykładowca – 1,8%- 3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego adiunkta 

posiadającego stopień naukowy doktora 

– asystent, wykładowca, lektor, instruktor – 1,8%- 3,9% minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta 

2.10 Pracownikowi, na zasadach określonych w ustawie, przysługuje dodatek za staż 

pracy. 

2.11 Wszystkie podane w regulaminie stawki za przepracowaną godzinę są stawkami 

orientacyjnymi, a dokładna wycena pracy jednostki następuje indywidualnie, w 

zależności od zakresu i czasu realizacji badań. 

2.12 Pracownikom pracującym na następujących stanowiskach przysługują niżej 

wymienione stawki za przepracowaną godzinę roboczą: 

– kierownik zespołu badawczego 180- 200 zł 

– kierownik laboratorium 180-210 zł 

– kierownik działu kontroli jakości 190-200 zł 

– laborant 160-190 zł 



– specjalista ds. jakości 170-190 zł 

– specjalista ds. badań i rozwoju 170-190 zł 

– specjalista ds. analiz laboratoryjnych 170-190 zł 

– technik laboratorium 160-180 zł 

– technolog 170-200 zł 

– diagnosta laboratoryjny 170-190 zł 

 


