
Zarządzenie Nr R–19/2002 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z dnia 21 października 2002 roku 
 

w sprawie stawek wynagradzania za zajęcia dydaktyczne i prace dyplomowe 
wykonywane na rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych. 
 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 
września 2001 r.  w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych 
(Dz.U. Nr 107 poz. 1182)  u s t a l a m,  co następuje: 
 

§ 1. 
 

Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na 
podstawie umów cywilnoprawnych dla poszczególnych stanowisk wynoszą:

Stanowisko              Stawka za godzinę (w złotych) 
1) profesor zwyczajny, profesor 
 nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy     40,00 zł

2) profesor nadzwyczajny posiadający stopień
naukowy doktora habilitowanego lub doktora, 

 docent, adiunkt posiadający stopień naukowy    
 doktora  habilitowanego                                                       34,00 zł

3) adiunkt posiadający stopień naukowy 
 doktora, starszy wykładowca        31,00 zł

4) asystent, wykładowca, lektor, 
 instruktor        24,00 zł.

§ 2. 
 

Umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć dydaktycznych mogą być
zawierane tylko w przypadku, gdy zostały wypełnione pensa dydaktyczne 
pracowników danej katedry, instytutu, studium. 
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§ 3. 
 

W szczególnych przypadkach dla osób prowadzących  zajęcia dydaktyczne na 
podstawie umów cywilnoprawnych, dziekan może przedstawić wniosek do 
rektora  o  ustalenie  innej   stawki,   w   miarę posiadanych  środków,  zgodnie 
z obowiązującymi  przepisami. 
 

§ 4. 
 

Wynagrodzenia za godziny dydaktyczne realizowane na podstawie umów 
cywilnoprawnych wypłacane będą po wykonaniu zajęć dydaktycznych w 
semestrze, po złożeniu rachunku i protokółu z wykonania zajęć, potwierdzonego 
przez kierownika instytutu, katedry, studium. 
 

§ 5. 
 

Stawki określone w § 1 zarządzenia stosuje się do zajęć dydaktycznych 
realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych po 1 października 2002 r. 
 

§ 6. 
 

Nauczyciel akademicki, który zrealizował swoje pensum dydaktyczne, za 
sporządzenie opinii wraz z oceną i prowadzenie pracy dyplomowej, ocenionej 
pozytywnie, otrzymuje wynagrodzenie na podstawie zawieranych umów 
cywilnoprawnych w wysokości 270 złotych. W przypadku uzupełnienia pensum 
dydaktycznego częścią godzin obliczeniowych, należnych z tytułu prowadzenia 
prac dyplomowych, pozostałe godziny zostaną rozliczone po 18 zł za jedną
godzinę obliczeniową.

§ 7. 
 

Ustalenia określone w § 6 dotyczą prac dyplomowych studentów kończących 
studia po 30 stycznia 2003 r. 
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§ 8. 
 

Tracą moc:  Zarządzenie  Rektora  Politechniki  Lubelskiej  Nr  R–23/2000 z  
dnia 26 października 2000 r. w sprawie stawek wynagradzania za zajęcia 
dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych oraz § 3 
Zarządzenia Nr R-8/1998 Rektora Politechniki Lubelskiej  z  dnia 20 kwietnia 
1998 r. 

 
§ 9. 

 
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  z   mocą obowiązującą

od 1 października 2002 r.  
 


