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RP-0211-93/2019 

 

       Zarządzenie nr 93/2019 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
z dnia 16 września 2019 roku 

  
w sprawie wysokości wynagrodzenia za wykonane zajęcia dydaktyczne na podstawie 
umów cywilnoprawnych 
   

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), § 42 ust. 4 i 5 statutu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje:    

  
§ 1  

1. Stawki godzinowe dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu, zwanego dalej „UPP”, oraz dla osób spoza UPP za godzinę lekcyjną wynoszą: 

a) 45 zł – dla osoby z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, 
b) 50 zł – ze stopniem naukowym doktora, 
c) 60 zł – ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 
d) 80 zł – z tytułem naukowym profesora. 

2. Pracownikom, o których mowa w ust. 1 lit. c-d, powierza się prowadzenie wykładów, 
seminariów lub sprawowanie opieki nad dyplomantami. 
 

§ 2 
Stawki godzinowe dla osób reprezentujących otoczenie społeczno-gospodarcze w zakresie 
kierunku studiów za godzinę lekcyjną wynoszą: 

a) 50 zł – za prowadzenie ćwiczeń, 
b) 80 zł – za prowadzenie wykładów. 

 
§ 3 

Stawka godzinowa za wykonanie zajęć w języku angielskim wynosi 100 zł za godzinę lekcyjną 
(nie dotyczy lektoratów). 
 

§ 4 
Stawki godzinowe, o których mowa w § 1-3, są kwotami brutto i nie uwzględniają narzutów 
pracodawcy. W indywidualnych przypadkach Prorektor ds. Studiów może postanowić o innej 
wysokości stawki godzinowej. 
 

§ 5 
1. Wyznaczone stawki godzinowe za zajęcia programowe obejmują wynagrodzenie łącznie 

z integralnie powiązanymi obowiązkami, tj. przeprowadzeniem zaliczeń i egzaminów, 
konsultacjami dla studentów oraz wypełnieniem i złożeniem protokołu, z zachowaniem 
zasad obowiązujących w UPP.  

2. Wypłata wynagrodzeń następuje po zrealizowaniu powierzonych zajęć, na podstawie 
przedłożonego rachunku, z zachowaniem zasad obowiązujących w UPP. 

 
§ 6 

1. Zarządzenie nie dotyczy wynagradzania za wykonywanie zajęć dydaktycznych na studiach 
podyplomowych i kursach dokształcających. 

2. Traci moc zarządzenie nr 116/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia za wykonane zajęcia 
dydaktyczne na podstawie umów cywilnoprawnych. 



§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.  
 
 
 

Rektor 

                         /-/ 

 prof. dr hab. Jan Pikul 

 
          
 


