
                                                   Zarządzenie Nr  43/2012/2013 

                                       Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

                                                    z dnia 18 lutego 2013 r. 

 

 

w sprawie wysokości i terminów wypłat wynagrodzeń z tytułu godzin 

ponadwymiarowych przepracowanych na studiach stacjonarnych  
 

 
Na podstawie art. 66 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2012 r.,  poz. 572 z późn. zm.) w związku z  rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania 

za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 

zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 243 poz. 1447) 

 

 

                                                                  postanawiam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 
Wprowadzam następujące wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli 

akademickich przepracowane na studiach stacjonarnych: 

 

1. profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny                                               58 zł 

2. docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego      50 zł 

3. adiunkt ze stopniem naukowym doktora, adiunkt artystyczny,  

            starszy wykładowca ze stopniem naukowym lub stopniem w zakresie  

            sztuki                                                                                                            49 zł 

4. starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego lub stopnia 

w zakresie sztuki                                                                                          41 zł 

5. asystent, wykładowca, lektor                                                                       32 zł 

 

§ 2 
 

1. Ustalam następujące terminy wypłat za godziny ponadwymiarowe przepracowane na 

studiach stacjonarnych:  

 

1) 1 marca   

2) 1 kwietnia 

3) 1 maja                                     

4) 1 czerwca  

5) 1 lipca 

6) 1 sierpnia 

7) 1 października 

 
2. Wypłata w terminach, o którym mowa w ust. 1,  może nastąpić wyłącznie  

w przypadku, gdy dany nauczyciel akademicki w okresie semestru zimowego lub 

okresie późniejszym, poprzedzającym wymienioną datę,  przepracował całe 

pensum dydaktyczne ustalone na dany rok akademicki. 

 



§ 3  

 
1. Podstawę do naliczenia wypłat, o których mowa w § 2, stanowi karta przydziału zajęć 

dydaktycznych sporządzana w jednostce organizacyjnej prowadzącej zajęcia. 

2. Kartę podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej, nauczyciel akademicki, któremu 

powierzono zajęcia i zatwierdza właściwy Dziekan. 

3. Sporządzona karta zostaje przekazana do Działu Dydaktyki, który sprawdza  

i potwierdza poprawność wyliczeń oraz wprowadza do systemu informatycznego, 

ilościowo i kwotowo, wykazane w kartach godziny dydaktyczne. 

4. Wprowadzone do systemu informatycznego dane stanowią podstawę dla Działu Płac 

            do wypłat wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane w godzinach  

            ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych. 

 

                                                                          § 4 

 
Tracą moc obowiązującą: zarządzenie Nr 75/2006/2007 Rektora UKW z dnia 16 czerwca 

2007 r. w sprawie wysokości stawek i terminów wypłat wynagrodzeń z tytułu godzin 

ponadwymiarowych przeprowadzanych na studiach stacjonarnych oraz zarządzenie   

Nr 9/2007/2008 Rektora UKW z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek  

i terminów wypłat z tytułu godzin ponadwymiarowych przepracowanych na studiach 

stacjonarnych. 

 

                                                                         § 5 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od semestru letniego 

roku akademickiego 2012/2013 r.                    
 

                                                                                

                                                                                                            

                                                                                                             Rektor 

 

 

                                                               prof. dr hab.  Janusz Ostoja-Zagórski 


