
 
ZARZĄDZENIE NR 133/2015 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 10 listopada 2015 r. 

 
 

w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki 
nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej 

 
 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych        
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)   
 
zarządza się, co następuje: 
 
 §  1. Wysokość wynagrodzenia ustala się w umowie, uwzględniając realizację zasady 
uzyskiwania najniższych cen. 
 
 § 2. 1. Za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio                                          
ze studentami zleceniobiorca albo wykonawca powinien otrzymać wynagrodzenie obliczone 
według stawek ustalonych w następujących granicach: 
 

L.p. Tytuł/stopień naukowy, 
zawodowy 

Stawka za godzinę obliczeniową, 
odpowiadającą 45 minutom 

1. 
tytuł naukowy profesora, stopień 
naukowy doktora habilitowanego 

90,00 - 130,00 zł 

2. stopień naukowy doktora  65,00 - 85,00 zł 

3. 
tytuł zawodowy magistra lub tytuł 
równorzędny 

38,00 - 60,00 zł 

 
2. Rektor, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może ustalić w umowie inne 

wynagrodzenie niż wynikające z zastosowania stawek określonych w ust. 1.  
 

§ 3. Do obowiązków zleceniobiorcy albo wykonawcy, związanych z prowadzeniem 
zajęć dydaktycznych należy także: 

1) przeprowadzenie egzaminów, kolokwiów oraz innych sprawdzianów wiedzy  
studentów,  

2) pełnienie dyżurów dydaktycznych, 
3) opracowywanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji procesu   

dydaktycznego. 
 

§§§§ 4. Na wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć dydaktycznych mają wpływ: 
1) stopień  skomplikowania przedmiotu umowy, 
2) uciążliwość wykonania  zadania, 
3) kwalifikacje zleceniobiorcy (wykonawcy) do realizacji umowy: 



a) wykształcenie,  
b) dodatkową specjalizację, studia podyplomowe, studia doktoranckie, egzaminy 

państwowe, kursy doskonalące itp., 
c) osiągnięcia naukowe (publikacje – artykuły związane z przedmiotem umowy itp.); 

4) doświadczenie zawodowe (dotychczasowe zatrudnienie): 
a) staż pracy ogółem, 
b) staż pracy w instytucjach prowadzących działalność związaną z przedmiotem 

umowy; 
5) inne szczególne uwarunkowania mające wpływ na koszt realizacji umowy w ujęciu 

miesięcznym (prawa autorskie, dostępność na rynku,  itp.). 
 

§ 5.  Umowa może przewidywać wypłatę wynagrodzenia w częściach, po zrealizowaniu 
części świadczenia będącego przedmiotem umowy.  

 
§ 6.  Traci moc zarządzenie Nr 30/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia osoby 
wykonującej obowiązki nauczyciela akademickiego na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

 
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

 
      § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
  
 

                                                                                              REKTOR 
      /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Katarzyna Klapsa       
 
 


