
Zarządzenie Nr 54/2014/2015 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 2 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych przepracowanych 

na studiach stacjonarnych 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 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 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i 

przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni 

publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1571) 

 

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam następujące wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli 

akademickich na studiach stacjonarnych: 

1. profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, profesor wizytujący   46 zł 

2. docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego   39 zł 

3. adiunkt ze stopniem naukowym doktora, adiunkt artystyczny    38 zł 

4. starszy wykładowca ze stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki  36 zł 

5. starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego lub stopnia w  

zakresie sztuki         29 zł 

6. asystent           24 zł 

7. wykładowca, lektor, instruktor        22 zł 

 

 

§ 2 

 

Wprowadzam następujące wysokości stawek za godziny realizowane w ramach usług 

edukacyjnych na podstawie umowy cywilnoprawnej na studiach stacjonarnych: 

1. profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, profesor wizytujący    52 zł 

2. docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego   44 zł 

3. adiunkt ze stopniem naukowym doktora, adiunkt artystyczny   43 zł 

4. starszy wykładowca ze stopniem naukowym lub stopniem w zakresie  

sztuki            40 zł 

5. starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego lub stopnia 

w zakresie sztuki          35 zł 

6. asystent          29 zł  

7. wykładowca, lektor, instruktor        26 zł 

 

 

 

 



§ 3 

 

1. Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 100/2013/2014 Rektora Uniwersytetu 

Kazimierza z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin 

ponadwymiarowych przepracowanych na studiach stacjonarnych 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku. 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 


