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R /DOP-014/46/08 

ZARZĄDZENIE NR 46/2008  
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 13 września 2008 r.  

w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stawek 
wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni 

 
§ 1 

1. Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 
roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U.06.251.1852) ustalam stawki 
wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w Uczelni. 

2. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni za pracę w godzinach ponadwymiarowych, 
o których mowa w art. 131 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 
1365) przysługują stawki określone w tabeli nr 1.  

Tabela nr 1 
  STAWKA WYNAGRODZENIA 

ZA JEDNĄ GODZINĘ PONADWYMIAROWĄ 
z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach 

lp. STANOWISKO STACJO - 
NARNYCH 

 
ZAOCZNYCH

 

WIECZOROWYCH, 
DOKTORANCKICH 
STACJONARNYCH 

  miejsc. zamiejsc. miejsc. zamiejsc. miejsc. zamiejsc.
 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1       profesor zwyczajny           
i nadzwyczajny 

z tytułem naukowym 
58 zł 80 zł 80 zł 130 zł 58 zł 96 zł 

2 profesor nadzwyczajny 
bez tytułu naukowego 55 zł 76 zł 76 zł 115 zł 55 zł 94 zł 

3 adiunkt ze stopniem doktora 
habilitowanego 53 zł 70 zł 70 zł 110 zł 53 zł 90zł 

4 adiunkt ze stopniem doktora, 
starszy wykładowca 

 
49 zł 

 
60 zł 

 
60 zł 

 
93 zł 

 
49 zł 

 
70 zł 

5 
asystent ze stopniem doktora, 

 
35 zł 

 

 
54 zł 

 
54 zł 

 
67 zł 

 
35 zł 

 
54 zł 

6 asystent, wykładowca, lektor, 
instruktor 

32 zł 48 zł 48 zł 60 zł 32 zł 48 zł 

 
3. Stawki z tabeli 1 mają zastosowanie także w umowach cywilnoprawnych  

z pracownikami UE dotyczących studiów stacjonarnych doktoranckich. 
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§ 2 
1. Osobom niezatrudnionym w Uniwersytecie Ekonomicznym, w tym doktorantom 

Uniwersytetu, za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uczelni na 
podstawie umów cywilnoprawnych, przysługują stawki  wynagrodzenia  określone 
w tabeli nr 2. 

 
Tabela nr 2 

  STAWKA WYNAGRODZENIA  ZA JEDNĄ GODZINĘ 

 zajęć dydaktycznych na studiach 

lp.  
STANOWISKO 

 
STACJONARNYCH

 
ZAOCZNYCH  

WIECZOROWYCH, 
DOKTORANCKICH 
STACJONARNYCH 

  miejsc. zamiejsc. miejsc. zamiejsc. miejsc. zamiejsc. 

 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 profesor z tytułem 
naukowym 

46 zł 64 zł 64 zł 104 zł 46 zł 76 zł 

2 doktor habilitowany, 

profesor  bez tytułu 
naukowego 

43 zł 58 zł 58 zł 90 zł 43 zł 73 zł 

3 doktor 33 zł  45 zł 45 zł 64 zł 33 zł 49 zł 

4 

 

magister 

w tym doktorant 

25 zł 38 zł 38 zł 48  zł 25 zł 38 zł 

5 student 20 zł 34 zł 34 zł 43  zł 20 zł 34 zł 

 
2. W uzasadnionych przypadkach, Prorektor ds. Dydaktyki w porozumieniu z Prorektorem ds. 

Promocji i Rozwoju Uczelni może ustalić wyższe - niż podane w tabeli nr 2 - stawki 
wynagrodzenia. 

§ 3 
1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich będących pracownikami 

Uniwersytetu Ekonomicznego są „zajęciami miejscowymi”, jeżeli odbywają się w miejscowości, 
w której znajduje się wydział będący miejscem pracy danego nauczyciela w obiektach należących 
do Uniwersytetu lub udostępnianych przez inne podmioty. 

 
2.  Zajęcia prowadzone przez doktorantów są „zajęciami miejscowymi” jeżeli prowadzone są w 

miejscowości, w której ma siedzibę Katedra od której doktorant otrzymał do realizacji pensum 
dydaktyczne. 
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3.  W przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni i nie 
będące doktorantami Uniwersytetu kwalifikacja zajęć jako „miejscowe” i „zamiejscowe” odbywa 
się ze względu na miejsce zamieszkania wskazane w umowie, na podstawie której realizowane są 
te zajęcia. Za miejscowe uznaje się zajęcia prowadzone w tym samym powiecie, w którym 
znajduje się to miejsce zamieszkania. 

 
4.  Opieka nad IPS, kołami naukowymi i sekcjami sportowymi traktowana jest jako zajęcia miejscowe 

i  należy ją rozliczyć według stawki dla studiów stacjonarnych miejscowych. 
 
5. Godziny, wynikające z przeprowadzenia egzaminu doktorskiego (dyplomowego doktoranta) należy 

rozliczyć według stawki dla studiów stacjonarnych miejscowych lub zamiejscowych, jeśli 
przeprowadzenie egzaminu wymaga dojazdu egzaminatora. Podstawą naliczenia tych godzin jest 
wykaz potwierdzony przez Dziekana. 

 
6. Do rozliczenia godzin wynikających z przeprowadzenia zajęć projektowych należy zastosować 

stawkę właściwą ze względu na formę studiów (tryb) i miejsce odbywania się konwersatorium 
prowadzonego w ramach tych zajęć.  

 
§ 4 

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku 
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U.06.251.1852), wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe ustala się na podstawie stawek obowiązujących w ostatnim dniu okresu, którego 
dotyczy rozliczenie pensum, a wynagrodzenie wypłacone za okresy krótsze niż rok akademicki 
nie podlega przeliczeniu. 
 

§ 5 
Zajęcia na studiach podyplomowych, Międzyuczelnianych Studiach Magisterskich, MBA oraz 
niestacjonarnych studiach doktoranckich nie zaliczone na poczet pensum dydaktycznego, rozlicza się 
na podstawie umów cywilnoprawnych uwzględniających stawki wynikające z kosztorysu, każdej 
edycji takich studiów zatwierdzonego przez Rektora (Prorektora). 

 
§ 6 

Tracą moc Zarządzenia Rektora nr 77/2007 i 1/2008 w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę 
w godzinach ponadwymiarowych oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych 
przez osoby niezatrudnione w Uczelni. 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 września 2008 r. 

    Rektor 
 
 

                                                                                                       prof. dr hab. Bogusław 
Fiedor 
 
Otrzymują: 
wg rozdzielnika 
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