
ZARZĄDZENIE Nr 32/2017 

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 5 czerwca 2017 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek za pracę w godzinach ponadwymiarowych  

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 5 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 
Ustala się stawkę za 1 godzinę ponadwymiarową dla poszczególnych stanowisk na studiach 
wyższych oraz studiach doktoranckich w następujący sposób: 
 

Lp. Stanowisko 

Wysokość stawki  
w złotych za godzinę 

obliczeniową 
odpowiadającą  

45 minutom 

1.  

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny 
posiadający tytuł naukowy profesora, profesor 
wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora 

98,00 

2.  

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

83,00 

3.  
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, 
starszy wykładowca 

69,00 

4.  Asystent, wykładowca, lektor, instruktor 45,00 

 

§ 2 

1. Ustala się stawkę za 1 godzinę ponadwymiarową dla poszczególnych stanowisk za 
prowadzenie zajęć dydaktycznych na odpłatnych studiach podyplomowych, kursach 
dokształcających i szkoleniach w następujący sposób:  

 
 



Lp. Stanowisko 

Wysokość stawki  
w złotych za godzinę 

obliczeniową 
odpowiadającą  

45 minutom 

1.  

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny 
posiadający tytuł naukowy profesora, profesor 
wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora 

98,00 – 194,00 

2.  

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

83,00 – 165,00 

3.  
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, 
starszy wykładowca 

69,00 – 137,00 

4.  Asystent, wykładowca, lektor, instruktor 45,00 – 95,00 

 
2. Ustala się zasady obliczania godzin dydaktycznych obowiązujące przy ustalaniu 

wynagrodzenia za czynności związane z realizacją procesu dydaktycznego na odpłatnych 
studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach w następujący sposób:  

 

Lp. 
Czynności związane z realizacją procesu 

dydaktycznego 
Zasady obliczania 

godzin dydaktycznych 

1.  

Recenzowanie oraz opieka nad wykonywaniem 
pracy końcowej przez słuchacza studiów 
podyplomowych, kursu dokształcającego lub 
szkolenia 

Liczba godzin określona 
w planie studiów 
podyplomowych, kursu 
dokształcającego lub 
szkolenia 

2.  
Przeprowadzenie egzaminu kończącego studia 
podyplomowe, kurs dokształcający lub szkolenie 

Według kalkulacji 
kosztów kształcenia 

3.  

Przeprowadzenie egzaminów niezwiązanych  
z planami studiów wyższych i studiów 
doktoranckich przez Studium Języków Obcych 

Według 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. W szczególnych przypadkach dopuszcza się ustalenie kwotowego wynagrodzenia za 
czynności dydaktyczne związane z realizacją procesu dydaktycznego wymienione w ust. 2. 

 
 



§ 3 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych wprowadzone niniejszym 
zarządzeniem obowiązują od roku akademickiego 2017/2018. 

 
 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- prorektorzy, 
- dziekani wydziałów, 
- kierownicy katedr/zakładów, 
- kierownicy SWFiS/SJO, 
- kwestor, 
- kierownicy administracyjni wydziałów, 
- Dział Planowania i Rozliczeń Dydaktycznych, 
- Dział Kształcenia, 
- Dział Spraw Studenckich, 
- Dział Płac i Rozliczeń, 
- Dział Spraw Osobowych, 
- związki zawodowe: ZNP, NSZZ „Solidarność”, „Solidarność 80”. 


