
ZARZĄD ZEN IE Nr 49 /2019  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 16 października 2019 r. 

 
w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu wynagradzania  

w zakresie określenia wysokości stawek za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla 

nauczycieli akademickich  

 
Działając 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.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin wynagradzania w zakresie określenia wysokości stawek za pracę  

w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich, który stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Traci moc zarządzenie nr 32/2017 Rektora PRz z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek za pracę w godzinach ponadwymiarowych.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni 

 

  



 

Regulamin Wynagradzania 

w zakresie określenia wysokości stawek za pracę w godzinach ponadwymiarowych 

dla nauczycieli akademickich 

 

 

Na podstawie art. 136 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) ustala się co następuje: 

 

§ 1 

1. Za zajęcia dydaktyczne zrealizowane w ramach  godzin ponadwymiarowych nauczyciel 

akademicki otrzymuje wynagrodzenie obliczone według następujących stawek: 

 

 

 

Stanowisko 

Stawka 

za jedną godzinę obliczeniową odpowiadającą 45 minutom 

 

na studiach stacjonarnych na studiach niestacjonarnych 

Profesor  98,00 147,00 

Profesor uczelni  
83,00 

124,50 

Adiunkt  69,00 103,50 

Asystent, lektor  45,00 67,50 

 

2. Za czynności dydaktyczne wymienione w § 24 ust. 3 Regulaminu pracy zrealizowane 

w ramach godzin ponadwymiarowych obowiązują stawki jak na studiach stacjonarnych 

wymienione w ust. 1 powyżej.   

3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po dokonaniu 

rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem i czynności 

dydaktycznych, raz w roku, w terminie 2 miesięcy od zakończenia roku akademickiego,  

o ile rektor nie zarządzi rozliczenia w krótszych okresach. 

4. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych ustala się na podstawie 

najwyższej ze stawek obowiązujących w okresie, którego dotyczy, o którym mowa  

w ust. 3. 

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych nie podlega przeliczeniu  

w przypadku zmiany stawek określonych w ust. 1, dokonanej po rozliczeniu, o którym 

mowa w ust. 3. 

 

§ 2 

1. Za pracę w godzinach ponadwymiarowych na odpłatnych studiach podyplomowych, 

kursach i szkoleniach nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie obliczone według 

następujących stawek: 

Stanowisko Stawka 

za godzinę obliczeniową odpowiadającą 45 minutom 

Załącznik do zarządzenia nr 49/2019 

Rektora PRz z dnia 16 października 2019 r.  



Profesor  
98,00  390,00 

Profesor uczelni  
83,00  330,00 

Adiunkt  69,00  280,00 

Asystent, lektor  45,00  190,00 

 
 

2. Ustala się zasady obliczania godzin dydaktycznych obowiązujące przy ustalaniu 

wynagrodzenia za czynności dydaktyczne związane z realizacją procesu dydaktycznego na 
odpłatnych studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach.  

 

Lp. 
Czynności związane z realizacją procesu 

dydaktycznego 

Zasady obliczania godzin 

dydaktycznych 

1.  

Recenzowanie oraz opieka nad wykonywaniem 

pracy końcowej przez uczestnika studiów 

podyplomowych, kursu lub szkolenia 

Liczba godzin określona 

w planie studiów 

podyplomowych, kursu 

lub szkolenia 

2.  
Przeprowadzenie egzaminu końcowego na studiach 

podyplomowych, kursie lub szkoleniu 

Liczba godzin określona 

w kalkulacji kosztów 

kształcenia 

3.  

 

Przeprowadzenie przez Studium Języków Obcych 

egzaminu z języka obcego niewynikającego z 

programu studiów wyższych i studiów 

doktoranckich oraz programu kształcenia w Szkole 

Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych 

 

Liczba godzin określona 

w kalkulacji kosztów 

kształcenia  

 

3. Wysokość wynagrodzenia za czynności dydaktyczne, o których mowa w ust. 2, ustala się 

na podstawie minimalnej stawki określonej dla danego stanowiska w ust. 1. 

4. Z tytułu sprawowania opieki nad praktykami uczestników studiów podyplomowych, kursu 

lub szkolenia ustala się wynagrodzenie kwotowe wg kalkulacji kosztów kształcenia. 

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach podyplomowych, 

kursach i szkoleniach przyznaje się po dokonaniu rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych 

i czynności dydaktycznych na podstawie wniosku Kierownika studiów podyplomowych/ 

kursu/szkolenia w terminach wypłat obowiązujących w Politechnice Rzeszowskiej. 

 

§ 3 

Stawki za pracę w godzinach ponadwymiarowych wprowadzone niniejszym Regulaminem 

wynagradzania obowiązują od roku akademickiego 2019/2020. 

 
 


