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R/DOP-014-1-40/14 
 

 
ZARZĄDZENIE NR 40/2014 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 04 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie stawek wynagrodzenia za wykonywanie prac badawczych lub pełnienie funkcji 

kierownika projektu badawczego na podstawie umów cywilnoprawnych przez osoby 
zatrudnione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jak też osoby niezatrudnione 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

§ 1 
Dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wykonujących prace 
badawcze lub pełniących funkcję kierownika projektu badawczego w ramach umów  
cywilnoprawnych, ustalam następujące stawki godzinowe wynagrodzenia: 
 
 

 

L. p. 
Osoba zatrudniona w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu  
na stanowisku 

Stawki godzinowe wynagrodzenia 

minimalna maksymalna 

1. profesora zwyczajnego 57 zł 290 zł 

2. 
profesora nadzwyczajnego                 

z tytułem naukowym 
57 zł 290 zł 

3. 
profesora nadzwyczajnego  

  bez tytułu naukowego 
44 zł 220 zł 

4. adiunkta  ze stopniem doktora habilitowanego 44 zł 220 zł 

5. 
adiunkta ze stopniem doktora,              

starszego wykładowcy ze stopniem doktora 
32 zł 160 zł 

6. asystenta ze stopniem doktora 32 zł 160 zł 

7. starszego wykładowcy bez stopnia doktora 28 zł 140 zł 

8. asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora 28 zł 140 zł 
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§ 2 

Dla osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wykonujących prace 
badawcze lub pełniących funkcję kierownika projektu badawczego w ramach umów                 
cywilnoprawnych, ustalam następujące stawki godzinowe wynagrodzenia: 
 

L.p. 

Tytuł lub  
stopień naukowy/ zawodowy osoby 

niezatrudnionej w Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu 

Stawki godzinowe wynagrodzenia 

minimalna maksymalna 

1. profesor z tytułem naukowym 57 zł 290 zł 

 

2. doktor habilitowany 44 zł 220 zł 

 

3. doktor 32 zł 160 zł 

4. magister 28 zł 140 zł 

5. licencjat/inżynier 25 zł 125 zł 

 
§ 3 

W sytuacji, gdy za wykonywanie prac badawczych ustalane jest wynagrodzenie ryczałtowe               
w ramach umowy o dzieło, stosuje się stawki umowne. 
 

§ 4 
W uzasadnionych przypadkach związanych z realizacją projektu badawczego, jak też przy 
zawieraniu umów z osobami będącymi specjalistami w określonych specjalnościach, stawki 
wynagrodzenia mogą być – za zgodą Rektora – ustalone w wysokości wyższej niż wskazane        
w § 1 i § 2. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

        REKTOR 
 
 

                                            prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
wg rozdzielnika 


