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ZARZĄDZENIE NR  48 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 26  września 2017 r. 

 

w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne prowadzone                       

w godzinach ponadwymiarowych, wynagrodzenia za recenzje i za zajęcia 

dydaktyczne prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz stawek 

godzinowych w działalności naukowo-badawczej 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr. 164, 

poz.1365 z późn.zm) § 55 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę                               

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 

(Dz.U. z 2016 r. poz.2063)  zarządza się co następuje: 

§ 1 

Wynagrodzenie wypłacane nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie za zajęcia dydaktyczne realizowane w języku polskim prowadzone 

w godzinach ponadwymiarowych oblicza się według następujących stawek: 

 

1) dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy i zatrudnionych na 

stanowiskach profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego – 98 zł za 

godzinę dydaktyczną, 

2) dla nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego 

i zatrudnionych na stanowiskach profesora nadzwyczajnego lub adiunkta – 83 zł za 

godzinę dydaktyczną, 

3) dla nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora i zatrudnionych 

na stanowisku adiunkta oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 

starszego wykładowcy – 69 zł za godzinę dydaktyczną, 

4) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach asystenta, wykładowcy, 

lektora lub instruktora – 45 zł za godzinę dydaktyczną. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych 

przez emerytowanych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

ustala się według stawek określonych w § 1. 
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§ 3 

1. Doktoranci I, II, III i IV roku studiów doktoranckich realizujący praktyki zawodowe                    

w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym 

90 godzin rocznie, otrzymują wynagrodzenie za dodatkowo przeprowadzone samodzielnie 

godziny dydaktyczne. 

2. Doktoranci będący na przedłużeniu studiów doktoranckich, nie pobierający stypendium,  

otrzymują wynagrodzenie za każdą zrealizowaną samodzielnie godzinę dydaktyczną. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wypłacane na podstawie umowy 

cywilnoprawnej obliczanej według stawki w wysokości 45 zł za godzinę dydaktyczną. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie wypłacane pracownikom naukowo-technicznym i inżynieryjno-technicznym 

zatrudnionym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie za zajęcia dydaktyczne 

prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych oblicza się według następujących stawek: 

1) dla pracowników posiadających stopień naukowy doktora – 45 zł za godzinę 

dydaktyczną, 

2) dla pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera - 

23 zł za godzinę dydaktyczną.   

§ 5 

1. W przypadku braku wśród pracowników i emerytowanych nauczycieli akademickich  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie specjalisty do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

z określonego przedmiotu, dopuszcza się możliwość zatrudnienia specjalistów spoza 

Uniwersytetu. Wynagrodzenie dla tych specjalistów za zajęcia dydaktyczne ustala 

indywidualnie rektor. 

2. Wynagrodzenie członka komisji przeprowadzającej egzamin doktorski, niebędącego 

pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wynosi 110 zł za każdy 

przeprowadzony egzamin. 

3. Wynagrodzenie członka komisji przeprowadzającej egzamin doktorski, niebędącego 

pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wypłaca się za 1 godzinę 

konsultacji z osobami niebędącymi uczestnikami studiów doktoranckich 

przygotowującymi się do egzaminu doktorskiego wg stawki określonej przez rektora. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1-3 wypłacane jest na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za recenzję lub opinię opracowaną w związku z wystąpieniem                                 
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z wnioskiem o nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla nauczyciela 

akademickiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt 

dorobku wynosi 34% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, 

określonego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

2. Wynagrodzenie za recenzję opracowaną w związku z postepowaniem o nadanie godności 

doktora honoris causa wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora 

zwyczajnego, określonego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

 

§ 7 

Stawki godzinowe w działalności naukowo-badawczej ustala się w następującej wysokości: 

1) dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy i zatrudnionych na 

stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego – 130 zł za godzinę, 

2) dla nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego 

i zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego – 110 zł za godzinę, 

3) dla nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego 

i zatrudnionych na stanowisku adiunkta – 110 zł za godzinę, 

4) dla nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora i zatrudnionych 

na stanowisku adiunkta oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 

starszego wykładowcy – 100 zł za godzinę, 

5) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku asystenta, wykładowcy, 

lektora lub instruktora – 80 zł za godzinę, 

6) maksymalna stawka godzinowa dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi nie może być wyższa niż 60 zł za godzinę. 

 

§ 8 

Traci moc Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia                      

28 września 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne prowadzone 

w godzinach ponadwymiarowych, wynagrodzenia za recenzje i zajęcia dydaktyczne 

prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz stawek godzinowych w działalności 

naukowo-badawczej.  

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.  

 

REKTOR 

/-/Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 


