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Pismo Okólne Nr 3/2002 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                          z  dnia  15 marca 2002 r. 
 
 
         Na  podstawie  uchwał  Senatu  Uniwersytetu  Wrocławskiego  Nr 32/2001 z dnia  
6 czerwca 2001 r. i Nr 8/2002 z dnia  20 lutego 2002 r.  podaję do wiadomości minimalne* 
kwoty stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne  
w roku akademickim 2001/2002: 
 
 
1. Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla osób zatrudnionych na stałe 
w Uniwersytecie Wrocławskim na stanowisku: 
 
-  profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł 
   naukowy -   40,00 zł 
-  profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy 
   doktora habilitowanego lub doktora, docenta,  
   adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego -   34,00 zł 
-  adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcy -   31,00 zł 
-  asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora                                               - 24,00 zł 
 
2. Stawki wynagrodzenia dla osób  zatrudnionych   na  podstawie  umowy  zlecenia  lub 
umowy o dzieło w Uniwersytecie Wrocławskim i nie podlegających z tego tytułu obo-
wiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu za: 
 
1/ zajęcia dydaktyczne prowadzone przez: 
-  profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł 
   naukowy - 34,00 zł 
-  profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy  
   doktora habilitowanego lub doktora, docenta, 
   adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego - 30,00 zł 
-  adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcę    - 28,00 zł 
-  asystenta, wykładowcę, lektora, instruktora i nauczyciela ze stopniem 
   naukowym doktora bądź tytułem magistra                    - 20,00 zł 
 
2/ opiekę nad pracami magisterskimi, wypłacane po egzaminie   - 130,00 zł 
                                                                                                              
3/ przeprowadzenie jednego egzaminu przewidzianego planem studiów  
    za każdego studenta -   4,00 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  obo-
wiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu za: 
 
1/ zajęcia dydaktyczne prowadzone przez: 
-  profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł   
   naukowy - 40,00 zł 
-  profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy  
   doktora habilitowanego lub doktora, docenta, 
   adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego - 34,00 zł 
-  adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcę       - 31,00 zł 
-  asystenta, wykładowcę, lektora, instruktora i nauczyciela ze stopniem 
   naukowym doktora bądź tytułem magistra                                                 - 24,00 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 

 
 

Traci moc Pismo Okólne Nr 6/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 sierpnia 
2001 r. w  sprawie  minimalnych kwot stawek wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i 
inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2001/2002. 

 
 
 
 
 
  

*   Stawki  wyższe, włącznie  z  maksymalnymi  ustalone  w  rozporządzeniu   Ministra  Edukacji  Narodowej z 
dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwią-
zanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych ( Dz. U. Nr 107, poz. 1182 ) mogą być stosowane, jeśli 
Wydział posiada na ten cel środki. 
 
 
 
 
 
 

 


