
 
Zarządzenie  nr 15/2018 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”  
we Wrocławiu 

 
z dnia 30 września 2018r.   

w sprawie określenia zasad wynagradzania nauczycieli akademickich wykonujących 
swoje obowiązki w ramach  umów cywilno-prawnych, umów o pracę oraz wynagradzania 
pracowników za godziny ponadwymiarowe na studiach licencjackich, magisterskich oraz  
podyplomowych 
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), § 53 ust. 1, ust. 2 lit a) oraz ust. 3 Statutu 

Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, zarządza się co następuje: 

 
§ 1 

1. Określa się zasady wynagradzania nauczycieli akademickich wykonujących swoje obowiązki 

w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”  w ramach: 

a) umowy zlecenia; 

b) umowy o pracę;  

c) oraz za godziny ponadwymiarowe. 

2. Zasady wynagradzania, o których mowa w ust. 1 zawarte są w załącznikach nr 1 i 2  

do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 2 

Traci moc Zarządzenie nr 01/2017 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we 

Wrocławiu z dnia 01 lutego 2018r.   

 

§ 3 

Treść Zarządzenie została uzgodniona z Założycielem. 

 

§ 4 
Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2018r. 

 

 

 

 

REKTOR 
Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”  

 

 

dr Małgorzata Kwiedorowicz – Andrzejewska 



Załącznik nr 1  

 do Zarządzenia nr 15/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia  30.09.2018r. 

 

1. Stawki godzinowe wynagrodzenia brutto dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych za prowadzenie 
zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia w WSZ „Edukacja”. 

 
       

system 
studiów 

Umowa 
zlecenie UZ   

 

 
Ćwiczenia, lektoraty, laboratoria, warsztaty, wykłady i inne zajęcia kontaktowe  

oraz e-learning 
 

 

SS 

SN 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA WE WROCLAWIU I TURYSTYKI W KŁODZKU 
UZ bez tytułu mgr mgr dr dr hab./prof. 

15 - 20 25 - 40 40 - 60 70 - 100 

WYDZIAŁ TURYSTYKI W KŁODZKU - stawka x 1,3 dla dojeżdżających z Wrocławia 

UZ bez tytułu mgr mgr dr dr hab./prof. 

19,5 – 26 32,5 - 52 52 - 78 91 - 130 

 

2. Stawki godzinowe wynagrodzenia brutto dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na umowie jednolitej w ramach umowy cywilno-
prawnej za prowadzenie zajęć dydaktycznych w WSZ „Edukacja” na studiach I i II stopnia po przekroczeniu pensum dydaktycznego. 

 
       

system 
studiów 

Umowa 
zlecenie UZ   

 

 
Ćwiczenia, lektoraty, laboratoria, warsztaty, wykłady i inne zajęcia kontaktowe  

oraz e-learning 
 

 

SS 

SN 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA WE WROCLAWIU I TURYSTYKI W KŁODZKU 
UZ bez tytułu mgr mgr dr dr hab./prof. 

20 40 60 80 

WYDZIAŁ TURYSTYKI W KŁODZKU - stawka x 1,3 dla dojeżdżających z Wrocławia 

UZ bez tytułu mgr mgr dr dr hab./prof. 

26 52 78 104 

 

  



 

 

3. Stawki godzinowe wynagrodzenia brutto dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na umowie zmiennej (dwuczłonowej) w ramach 
umowy cywilno-prawnej za prowadzenie zajęć dydaktycznych w WSZ „Edukacja” na studiach I i II stopnia po przekroczeniu pensum 
dydaktycznego. 

 

system 
studiów 

Umowa o pracę 
UP 

 
Ćwiczenia, lektoraty, laboratoria, warsztaty, wykłady i inne zajęcia kontaktowe 

 

 

 

 

 

SS 

SN 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA WE WROCLAWIU I TURYSTYKI W KŁODZKU 
UP mgr dr dr hab./prof. 

25 - 40 40 - 120 50 - 300 
STAWKA GODZINOWA DLA PRACOWNIKA ZMNIEJSZA SIĘ O WSKAZANY PROCENT W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY 

WYPRACOWANYCH GODZIN PONAD PENSUM 

LICZBA WYPRACOWANYCH NADGODZIN 

10% 301 - 360 241 - 300 181 - 240 

15% 361- 420 301 - 360 241 – 300 

30% 421 - 480 361 - 420 301 – 360 

50% 481 - 540 421 - 480 361 - 420 

70% 541 - 600 i > 481 – 540 i > 421 - 480 i > 

WYDZIAŁ TURYSTYKI W  KŁODZKU (stawka x 1,3 dla dojeżdżających z Wrocławia) 

UP mgr dr dr hab./prof. 

32,5 - 52 52 - 156 65 - 390 
STAWKA GODZINOWA DLA PRACOWNIKA ZMNIEJSZA SIĘ O WSKAZANY PROCENT W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY 

WYPRACOWANYCH GODZIN PONAD PENSUM 

LICZBA WYPRACOWANYCH NADGODZIN 

10% 301 - 360 241 - 300 181 - 240 

15% 361- 420 301 - 360 241 – 300 

30% 421 - 480 361 - 420 301 – 360 

50% 481 - 540 421 - 480 361 - 420 

70% 541 - 600 i > 481 – 540 i > 421 - 480 i > 

 

4. Stawki godzinowe wynagrodzenia brutto dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych za prowadzenie 
zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych w WSZ „Edukacja”. 
 

       
system 

studiów 

Umowa 
zlecenie UZ   

 

 
Ćwiczenia, lektoraty, laboratoria, warsztaty, wykłady i inne zajęcia kontaktowe  

oraz e-learning 
 

 

SS 

SN 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA WE WROCLAWIU I TURYSTYKI W KŁODZKU 
UZ bez tytułu mgr mgr dr dr hab./prof. 

20 - 30 40 - 60 60 - 90 80 - 120 

WYDZIAŁ TURYSTYKI W KŁODZKU - stawka x 1,3 dla dojeżdżających z Wrocławia 

UZ bez tytułu mgr mgr dr dr hab./prof. 

26 - 39 52 - 78 78 - 117 104 - 156 



 

 

 

5. W przypadku gdy liczebność grup wynosi do 10 osób włącznie, wynagrodzenie za 
wypracowane zajęcia ustalane jest według algorytmu: 
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KW- kwota wynagrodzenia za kurs 
l – liczba godzin kursu 
Sh – indywidualna stawka za godzinę  
ls – liczba studentów w grupie 

 
Wynagrodzenie wyznaczone zgodnie z powyższym wzorem będzie wypłacane na koniec 

semestru. 

 
6. Stawki wynagrodzenia brutto za wypromowanie, recenzję i udział  

w egzaminie dyplomowym na studiach podyplomowych ( 3–osobowy skład komisji) 
w wysokości : 

a) przewodniczący komisji – pracownik etatowy/funkcyjny – bez wynagrodzenia, 
b) promotor – 20 zł. od osoby (w tym recenzja pracy dyplomowej), 

c) członek komisji – 5 zł.  od osoby, 

d) recenzja pracy dyplomowej – 10 zł. od osoby. 

 

7. Stawki  wynagrodzenia brutto za  wypromowanie, recenzję i udział  
w egzaminie dyplomowym na studiach I stopnia  (3–osobowy skład komisji) w 
wysokości: 

a) przewodniczący komisji – pracownik etatowy/funkcyjny – bez wynagrodzenia, 
b) promotor – 60 zł. od osoby, 

c) członek komisji – 5 zł. od osoby, 

d) recenzja pracy dyplomowej – 10 zł. za jedną recenzję.  

 

8. Stawki wynagrodzenia brutto za wypromowanie, recenzję i udział  
w egzaminie dyplomowym na studiach II stopnia (3 osobowy skład komisji)  
w wysokości: 

a) przewodniczący komisji – pracownik etatowy/funkcyjny – bez wynagrodzenia, 
b) promotor – 60 zł. od osoby, 

c) członek komisji – 5 zł. od osoby, 

d) recenzja pracy dyplomowej – 10 zł. za jedną recenzję.  

 

9. Stawki wynagrodzenia brutto za seminarium i wypromowanie na studiach  
I i II stopnia przez pracownika nieetatowego, prowadzącego tylko seminarium: 

 

a) seminarium – stawka godzinowa zgodna z umową zleceniem, 
b) wypromowanie pracy licencjackiej: 

dr – 100 zł 
dr hab./prof. – 150 zł 

c) wypromowanie pracy magisterskiej: 
dr – 150 zł 
dr hab./prof. – 200 zł 

 

10. Stawka wynagrodzenia brutto dla promotora za każdego wypromowanego 
Studenta, za seminarium w semestrze „pustym” – prowadzonym bez 
wynagrodzenia, po zdaniu przez dyplomanta egzaminu dyplomowego 
(licencjackiego lub magisterskiego): 

dr  – 60 zł 
dr hab./prof. – 80 zł 



 

11. Wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od: 
a) posiadanego stopnia i tytułu naukowego,  

b) stawki za godzinę dydaktyczną,  

c) ilości godzin przewidzianych na przedmiot  

d) osób w grupie.  

 
 

12. W wyjątkowych przypadkach Rektor może zwiększyć lub zmniejszyć stawkę 
wynagrodzenia.  

 
 
 
 

REKTOR 
Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”  

 

 

dr Małgorzata Kwiedorowicz – Andrzejewska 


