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ZARZĄDZENIE NR 66/2013
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stawek
wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach
stacjonarnych trzeciego stopnia.
§1
1.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011
roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z
pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1447)
ustalam stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli
akademickich zatrudnionych w Uczelni.
2.
Za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o których mowa w art. 131 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),
nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni, przysługują stawki określone w tabeli 1.
Tabela 1
STAWKA WYNAGRODZENIA
ZA JEDNĄ GODZINĘ PONADWYMIAROWĄ
z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach
lp. OSOBA ZATRUDNIONA
NA STANOWISKU

1

profesor zwyczajny
i nadzwyczajny

Stacjonarnych i
niestacjonarnych pierwszego i
Zamiejscowych
drugiego stopnia oraz
niestacjonarnych
pierwszego
stacjonarnych trzeciego stopnia
stopnia

80 zł

130 zł

76 zł

115 zł

z tytułem naukowym
2

profesor nadzwyczajny
bez tytułu naukowego
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3

adiunkt ze stopniem
doktora

70 zł

110 zł

60 zł

93 zł

60 zł

67 zł

48 zł

60 zł

habilitowanego
4

adiunkt ze stopniem
doktora,
starszy wykładowca

5.

asystent ze stopniem
doktora

6

asystent, wykładowca,
lektor instruktor

§2
1. Osobom niezatrudnionym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w tym doktorantom
Uniwersytetu, za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uczelni na podstawie umów
cywilnoprawnych przysługują stawki wynagrodzenia określone w tabeli 2.
Tabela 2
STAWKA WYNAGRODZENIA
ZA JEDNĄ GODZINĘ
zajęć dydaktycznych na studiach
lp.

TYTUŁ LUB
STOPIEŃ
NAUKOWY/
ZAWODOWY

Stacjonarnych i
niestacjonarnych
pierwszego i drugiego
stopnia oraz
stacjonarnych trzeciego
stopnia

1.

profesor z tytułem
naukowym

80 zł
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Stacjonarnych i
niestacjonarnych
Zamiejscowych
pierwszego i drugiego niestacjonarnyc
stopnia oraz
h
stacjonarnych trzeciego
pierwszego
stopnia
stopnia
(zajęcia w języku obcym)
120 zł

104 zł

Rektor

2.

doktor habilitowany

3.

76 zł

115 zł

90 zł

60 zł

90 zł

64 zł

doktor
4.

magister

48 zł

80 zł

48 zł

5.

licencjat/inżynier

30 zł

50 zł

-

2.

W uzasadnionych przypadkach, szczególnie ze względu na posiadane przez daną osobę
kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe, Prorektor ds. Dydaktyki może ustalić wyższe
stawki
wynagrodzenia, niż podane w tabeli 2.

§3
Jako zajęcia zamiejscowe traktuje się wyłącznie zajęcia realizowane w Zamiejscowych Ośrodkach
Dydaktycznych
§4
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 46/2008 w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach
ponadwymiarowych oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby
niezatrudnione w Uczelni.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2013 roku i znajduje zastosowanie do rozliczenia
godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim 2013/2014.
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