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Zarządzenie Nr  26/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 31 marca 2004 r. 
 

w sprawie stawek wynagrodzenia dla osób zatrudnianych 
w Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 

 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 26 września 2001 r.  w sprawie warunków wynagradzania za  pracę  i  przy- 
znawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. 
U. Nr 107, poz. 1182 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje : 
 
 
 § 1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2004 r. wprowadza się : 
 
   1/ maksymalną wysokość stawek wynagrodzenia dla osób zatrudnianych w Uni- 
     wersytecie Wrocławskim na  podstawie umowy zlecenia  lub umowy o dzieło  
    na prace realizowane w obszarze dydaktycznym : 
    a/ zajęcia  dydaktyczne – za jedną godzinę - prowadzone przez : 
     - profesora zwyczajnego     -  400,00 zł 
     - profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy -  350,00 zł 
     - profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień  
      naukowy doktora habilitowanego lub doktora  -  300,00 zł 
     - docenta, adiunkta posiadającego stopień naukowy  
      doktora habilitowanego lub doktora, starszego  
      wykładowcę posiadającego stopień 
       naukowy doktora      -  250,00 zł 
     - starszego wykładowcę nie posiadającego  
      stopnia naukowego      -  200,00 zł 
     - asystenta, wykładowcę, lektora, instruktora, doktoranta -  150,00 zł 
     - specjalistów spoza Uniwersytetu Wrocławskiego  -  400,00 zł 
    b/ opieka nad pracami magisterskimi;  
     wynagrodzenie za opiekę nad jedną pracą magisterską 
     wypłacane po egzaminie      -  300,00 zł 
    c/ przeprowadzenie jednego egzaminu przewidzianego planem 
     studiów – za każdego studenta     -    10,00 zł. 
 

    Stosowanie wyższych stawek  wynagrodzenia  jest możliwe tylko w przypad- 
    kach rozpatrywanych indywidualnie i z  zastosowaniem  wyższych  narzutów  
    kosztów ogólnych na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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   2/ maksymalną wysokość stawek wynagrodzenia dla osób zatrudnianych na 

podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, w celu wykonania innych 
prac, z zastrzeżeniem § 2 : 

 
Maksymalna stawka kalkulacyjna  

w zł/godz. 
Lp. Rodzaj pracy Studenci lub 

uczniowie 
(w wieku do 26 lat) 

Inne osoby 

1. 
Pełnienie dyżurów na portierni 
(wysokość stawki uzależniona od wielkości 
obiektu) 

7,00 9,00 

2. 
Prace porządkowe, transportowe, usługi 
sprzątania wewnątrz i na zewnątrz obiek-
tu 

7,00 9,00 

3. 
Prace administracyjno-biurowe 
(wysokość stawki uzależniona od stanowiska  
i rodzaju pracy) 

16,00 25,00 

4. Inne prace stawka kalkulowana 
(uzależniona od rodzaju i wkładu pracy) 

 
   2. Stawki wynagrodzenia określone w ust. 1 są stawkami brutto. 
 
 § 2. Niniejsze zarządzenie nie ma zastosowania do umów zleceń i umów o dzieło 
zawieranych w obszarze badań naukowych oraz umów  finansowanych  ze środków Minister- 
stwa Nauki i Informatyzacji (KBN). 
 
 § 3. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów oraz kierowników : jednostek między-
wydziałowych, jednostek  pozawydziałowych, jednostek ogólnouczelnianych  i  komórek  ad- 
ministracyjnych do przestrzegania ustalonych limitów stawek wynagrodzenia oraz stosowania 
zasady celowości  i oszczędności przy zawieraniu umów. 
 
 § 4.  Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
 
 § 5. Traci moc zarządzenie Nr 22/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
10 marca 2004 r. w sprawie stawek wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie 
Wrocławskim na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 
 
 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
            

 


