
 
 

 

ZARZĄDZENIE    

                                                   

Nr 60/2017 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 19 października 2017 r. 
 

w sprawie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe realizowane  

przez nauczycieli akademickich 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz na podstawie 

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), 

zwanego dalej „Rozporządzeniem”, 
 

zarządzam: 
 

§ 1 

1. W przypadku konieczności zapewnienia realizacji programu kształcenia, wynikającej  

z planu i programu studiów, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do prowadzenia 

zajęć w godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym:  

1) 1/4 pensum dydaktycznego ustalonego przez Senat dla danego stanowiska –                     

w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych; 

2) 1/2 pensum dydaktycznego ustalonego przez Senat dla danego stanowiska –                

w przypadku pracowników dydaktycznych. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, powierza nauczycielowi akademickiemu, za zgodą 

dziekana, kierownik jednostki dydaktycznej. 

3. Nauczycielowi akademickiemu, za jego pisemną zgodą, może być powierzone 

prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin 

ponadwymiarowych określoną w ust. 1. Zajęcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

powierza nauczycielowi akademickiemu dziekan na wniosek kierownika jednostki 

dydaktycznej. 
 

 

 

 

 

 



§ 2 

1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się za faktycznie 

przepracowane przez danego nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych 

ponad ustalone roczne pensum dydaktyczne. 

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje nauczycielowi 

akademickiemu wynagrodzenie, ustala się na podstawie sprawozdania z wykonania 

zajęć w danej jednostce dydaktycznej. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest raz w roku, w ciągu dwóch 

miesięcy od zakończenia roku akademickiego, pod warunkiem prawidłowo złożonego 

sprawozdania poprzez system SAP w terminie 7 dni od dnia zakończenia semestru 

letniego, a w przypadku złożenia sprawozdania po upływie tego terminu w kolejnych 

miesiącach, jednakże nie później niż do końca danego roku kalendarzowego.                   

W uzasadnionych przypadkach, nauczycielowi akademickiemu, który przekroczył 

ustalone roczne pensum obowiązujące go w danym roku akademickim, na jego 

wniosek, może być wypłacone wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach 

ponadwymiarowych po zakończeniu tego semestru. 

4. Decyzje w sprawie, o której mowa w ust. 3, podejmuje Rektor. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe stanowi iloczyn liczby godzin 

ponadwymiarowych i godzinowej stawki wynagrodzenia za nie. 

2. Za godziny ponadwymiarowe realizowane na studiach stacjonarnych wyższych                  

i doktoranckich, nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie według stawek 

określanych corocznie przez Rektora na dany rok akademicki. Rektor przy ustalaniu 

wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe realizowane na studiach 

stacjonarnych uwzględnia sytuację finansową Uniwersytetu. 

3. Stawka, o której mowa w ust. 2, nie może być niższa niż stawka minimalna określona            

w Rozporządzeniu. 

4. Rektor ogłasza komunikatem wysokości stawek wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe realizowane na studiach stacjonarnych wyższych i doktoranckich.              

W przypadku nieogłoszenia stawek na dany rok akademicki, obowiązują stawki z roku 

ubiegłego. 

5. Za godziny ponadwymiarowe realizowane na studiach niestacjonarnych wyższych                    

i doktoranckich oraz na studiach podyplomowych, nauczyciel akademicki otrzymuje 

wynagrodzenie według stawek za godzinę obliczeniową, które nie mogą być wyższe, niż 

przyjęte do kalkulacji kosztów tych studiów, pod warunkiem dysponowania przez 

jednostkę wystarczającymi środkami pozadotacyjnymi (przychodami własnymi lub 

innymi środkami zewnętrznymi). 

 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej            

z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe realizowane 

przez nauczycieli akademickich.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

R E K T O R 

 

 

 

 

   prof. dr hab. Stanisław Michałowski  


