
  

 

UCHWAŁA Nr 130/2006 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 września 2006 r. 

 
w sprawie stawek wynagrodze ń za godziny ponadwymiarowe  

i inne zaj ęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w 

sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z 

pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. 01.107.1182 z późń. zm.), Senat uchwalił 

stawki wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku 

akademickim 2006/2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 

 



  

Załącznik do Uchwały Nr 130/2006  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 września 2006 r. 

 
 
 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  

i inne zaj ęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007 

 

 
Minimalne* kwoty stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia 

dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007: 

 
 
1. Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe d la osób zatrudnionych na 

podstawie mianowania lub umowy o prac ę 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   n a  podstawie  umowy  zlecenia  lub 

umowy o dzieło w Uniwersytecie Wrocławskim i nie po dlegaj ących z tego tytułu 

obowi ązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i ubezpieczeniu z drowotnemu za:  

  
1/ zajęcia dydaktyczne prowadzone przez:  

 
a) profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł 

naukowy 

- 49,00 zł 

b) profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub doktora, docenta oraz adiunkta posiadającego stopień 

naukowy doktora habilitowanego 

- 41,00 zł  

 

c) adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcę - 39,00 zł  

d) asystenta, wykładowcę, lektora, instruktora i nauczyciela ze stopniem 

naukowym doktora bądź tytułem magistra 

- 26,00 zł  

 
2/ opiekę nad pracami magisterskimi, wypłacane po egzaminie - 150,00 zł 

 

3/ przeprowadzenie jednego egzaminu przewidzianego planem studiów za 

kaŜdego studenta 

- 4,50 zł  

 

 



  

3. Stawki wynagrodzenia dla  osób  zatrudnionych  n a  podstawie  umowy  zlecenia  lub 

umowy o dzieło w Uniwersytecie Wrocławskim  i  podl egających  z  tego  tytułu  

obowi ązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i ubezpieczeniu z drowotnemu 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 

kaŜdego studenta 

- 5,50 zł  

 

 

 

 

* Stawki wyŜsze, 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 

związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 z późniejszymi 

zmianami) mogą być stosowane, jeśli Wydział posiada na ten cel środki. 

Inne naleŜności ze środków pozabudŜetowych ustalane są na podstawie i w granicach określonych przez 

Radę Wydziału. 

 

 

 


