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Pismo Okólne Nr 1/2009 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z  dnia 14 stycznia 2009 r. 

 
 
 
         Na  podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 
Nr 251 poz. 1852, z późniejszymi zmianami) ustala się minimalne* kwoty stawek 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne: 
 
 
1. Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla osób zatrudnionych na 
podstawie mianowania lub umowy o pracę w Uniwersytecie Wrocławskim na 
stanowisku: 
 
a/ profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł 
    naukowy -   58,00 zł 
b/ profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora 
    habilitowanego lub doktora, docenta oraz adiunkta posiadającego  
    stopień naukowy doktora habilitowanego -   51,00 zł 
c/ adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcy -   49,00 zł 
d/ asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora                                                       - 32,00 zł. 
 
2. Stawki wynagrodzenia dla osób  zatrudnionych   na  podstawie  umowy  zlecenia  lub 
umowy o dzieło w Uniwersytecie Wrocławskim i nie podlegających z tego tytułu 
obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu za: 
 
1/ zajęcia dydaktyczne prowadzone przez: 
a/ profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł 
    naukowy - 51,00 zł 
b/ profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora 
    habilitowanego lub doktora, docenta oraz adiunkta posiadającego  
    stopień naukowy doktora habilitowanego - 45,00 zł 
c/ adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcę    - 43,00 zł 
d/ asystenta, wykładowcę, lektora, instruktora i nauczyciela ze stopniem 
    naukowym doktora bądź tytułem magistra                    - 28,00 zł 
 
2/ opiekę nad pracami magisterskimi, wypłacane po egzaminie   - 150,00 zł 
                                                                                                              
3/ przeprowadzenie jednego egzaminu przewidzianego planem studiów - 
    za każdego studenta -   4,50 zł. 
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3. Stawki wynagrodzenia dla  osób  zatrudnionych  na  podstawie  umowy  zlecenia  lub 
umowy o dzieło w Uniwersytecie Wrocławskim  i  podlegających  z  tego  tytułu  
obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu za: 
 
1/ zajęcia dydaktyczne prowadzone przez: 
a/ profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł   
    naukowy - 58,00 zł 
b/ profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora  
    habilitowanego lub doktora, docenta oraz adiunkta posiadającego 
    stopień naukowy doktora habilitowanego - 51,00 zł 
c/ adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcę       - 49,00 zł 
d/ asystenta, wykładowcę, lektora, instruktora i nauczyciela ze stopniem 
    naukowym doktora bądź tytułem magistra                                                 - 32,00 zł 
 
2/ opiekę nad pracami magisterskimi, wypłacane po egzaminie                      - 170,00 zł 
                                                                                                              
3/ przeprowadzenie jednego egzaminu przewidzianego planem studiów  
    za każdego studenta -  5,50 zł. 
   

Powyższe stawki obowiązują od dnia 1 października 2008 r. 
 

*   Stawki wyższe, włącznie z maksymalnymi  ustalone  w  rozporządzeniu   Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251 poz. 1852, z 
późniejszymi zmianami) mogą być stosowane, jeśli Wydział posiada na ten cel środki. 
Inne należności ze środków pozabudżetowych ustalane są na podstawie i w granicach określonych przez Radę 
Wydziału. 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
  


