
 

ZARZĄDZENIE NR 72/2013  

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 16 września 2013 r. 

 
w sprawie  wysokości stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych prowadzonych                  
w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie  
 

Na podstawie § 9 i § 28 ust. 1 rozporządzenia 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)  

zarządza się, co następuje: 
 
§ 1.  Za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

- Prawo o szkolnictwie wyższym, nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie obliczone 
według następujących stawek: 

Lp. Stanowisko 
Stawka za godzinę obliczeniową, 
odpowiadającą 45 minutom 

1 2 3 

1. 
Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny 
posiadający tytuł naukowy, profesor wizytujący 

64,00 zł 

2. 

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień 
naukowy doktora habilitowanego lub doktora, 
profesor wizytujący posiadający stopień 
naukowy doktora habilitowanego lub doktora, 
docent  

61,00 zł 

3. Starszy wykładowca 55,00 zł 

4. Wykładowca 44,00 zł 

5. Asystent, lektor, instruktor 35,00 zł 

  
§ 2. 1. W uzasadnionych przypadkach Rektor może ustalić inną stawkę                                  

niż określona w § 1, z tym że stawka dla danego stanowiska nie może przewyższać kwoty 
obliczonej zgodnie § 9 rozporządzenia 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).  

 
§ 3.  Traci moc zarządzenie Nr 15/2007 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości stawki za jedną godzinę zajęć 
dydaktycznych prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych dla nauczyciela akademickiego 
zatrudnionego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. 
 

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.  

 
REKTOR 

         /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/Alicja Łukowska 
 



 
 


