
 

 
 

 

R-B-SOP.021.1.19.2021  

ZARZĄDZENIE NR 126/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 30 września 2021 r. 

 

w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia 

dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2021/2022 

(z wyłączeniem EMBA) 

 

§ 1 

Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu z dnia 16 września 2021 r. stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 113/2021 Rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ustala się następujące stawki za pracę w godzinach 

ponadwymiarowych, o których mowa w art. 127 ust. 7 z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) przysługujące nauczycielom akademickim 

zatrudnionym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, za wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych  

w grupie pracowników badawczych: 

 

Tabela 1. 

L.p. Stanowisko 

Stawka wynagrodzenia za jedną godzinę 
ponadwymiarową z tytułu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych na studiach stacjonarnych  
i niestacjonarnych pierwszego, drugiego  

i trzeciego stopnia oraz w Szkole Doktorskiej 

1.  Profesor 116 zł 

2.  Profesor wizytujący 116 zł 

3.  Profesor uczelni 96 zł 

4.  Adiunkt  

ze stopniem naukowym    
doktora habilitowanego 

96 zł 

ze stopniem naukowym    
doktora 

85 zł 

5.  Starszy wykładowca 85 zł 

6.  Asystent          

ze stopniem naukowym 
doktora 

69 zł 

z tytułem zawodowym     
magistra 

58 zł 

7.  Wykładowca, lektor, instruktor 58 zł 

 



 

 
 

 

§ 2 

Nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w grupie 

pracowników badawczych za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych na podstawie umów 

cywilnoprawnych przysługują stawki wynagrodzenia określone w poniższej tabeli: 

 

Tabela 2. 

L.p. Stanowisko 

Stawka wynagrodzenia za jedną godzinę  

zajęć dydaktycznych 

na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych pierwszego, 

drugiego stopnia (zajęcia w 

języku polskim) 

na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych pierwszego, 

drugiego stopnia (zajęcia w 

języku obcym) 

1. Profesor 116 zł 155 zł 

2. Profesor wizytujący 116 zł 155 zł 

3. Profesor Uczelni 96 zł 128 zł 

4. Adiunkt 85 zł 113 zł 

5. Asystent 58 zł 78 zł 

6. Kustosz naukowy 85 zł 113 zł 

7. Bibliotekarz naukowy 58 zł 78 zł 

 

§ 3 

Osobom zatrudnionym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, lecz niebędącym nauczycielami 

akademickimi, osobom niezatrudnionym oraz doktorantom, za jedną godzinę zajęć dydaktycznych 

prowadzonych na podstawie umów cywilnoprawnych przysługują stawki wynagrodzenia określone 

w poniższej tabeli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tabela 3. 

L.p. Tytuł lub stopień 

naukowy/zawodowy 

Stawka wynagrodzenia za jedną godzinę 
zajęć dydaktycznych 

na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych pierwszego, 

drugiego i trzeciego stopnia 

oraz  w Szkole Doktorskiej 

(zajęcia w języku polskim) 

na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych pierwszego, 

drugiego i trzeciego stopnia oraz  

w Szkole Doktorskiej (zajęcia  

w języku obcym, za wyjątkiem 

lektoratów) 

1. 
Profesor z tytułem 
naukowym 

90 zł 120 zł 

2. Doktor habilitowany 76 zł 100 zł 

3. Doktor 60 zł 80 zł 

4. Magister 48 zł 64 zł 

5. Licencjat/inżynier 42 zł 56 zł 

 

§ 4 

W uzasadnionych przypadkach, szczególnie ze względu na posiadane przez daną osobę kwalifikacje lub 

doświadczenie zawodowe, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia może ustalić wyższe stawki wynagrodzenia 

niż wymienione w paragrafach 2 i 3. 

§ 5 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i normuje rozliczanie godzin zajęć dydaktycznych 

zrealizowanych w roku akademickim 2021/2022. 

2. Traci moc Zarządzenie nr 161/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  

29 września 2020 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych  

dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz stawek 

wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku 

akademickim 2020/2021 (z wyłączeniem EMBA). 

 

 

Rektor 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


