
 
 
 
 

 
 

Zarządzenie Nr R-23/2020 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 11 marca 2020 r. 
 
 

w sprawie stawek wynagradzania za zajęcia dydaktyczne  
prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych 

 
 
 

Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1. 

  

1. Umowy cywilnoprawne związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych mogą być zawierane  
z pracownikami Uczelni niebędącymi nauczycielami akademickimi lub ze 
specjalistami spoza Uczelni w przypadku, gdy zostały wypełnione pensa 
dydaktyczne nauczycieli akademickich Uczelni albo gdy wśród nauczycieli 
akademickich Uczelni brak jest specjalisty z danej dziedziny (specjalności).  

2. Umotywowany wniosek kierownika katedry o zatrudnienie osoby na 
podstawie umowy cywilnoprawnej opiniuje rada wydziału, natomiast  
w przypadku wniosku kierownika jednostki międzywydziałowej – 
prorektor ds. studenckich.  

3. Wnioski o zawarcie umowy cywilnoprawnej wymagają akceptacji 
prorektora ds. studenckich. 

4. Decyzję o zawarciu umowy podejmuje rektor lub osoba przez niego 
upoważniona.  

5. Stawki wynagrodzenia za godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych  
w ramach umów cywilnoprawnych, zarówno przez pracowników Uczelni 
niebędących nauczycielami akademickimi, jak i przez osoby niebędące 
pracownikami Uczelni, wynoszą: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tytuł naukowy,  
stopień naukowy, 
tytuł zawodowy 

Stawka brutto za 
jedną godzinę zajęć 
dydaktycznych (zł)  
w języku polskim 

Stawka brutto za 
jedną godzinę zajęć 
dydaktycznych (zł) 

w języku obcym 

profesor z tytułem 
naukowym 

105,00 157,00  

doktor habilitowany  90,00 135,00  

doktor 75,00 112,00  

magister i tytuł zawodowy 
równorzędny 

52,00 78,00  

osoby prowadzące zajęcia 
wychowania fizycznego, 
zajęcia w formie sekcji 
sportowych, obozów 
sportowych i sportowo-
szkoleniowych; ćwiczenia 
terenowe, plener rysunkowy  

 
52,00 

 
- 

6. Stawki za godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach umów 
cywilnoprawnych przez profesorów cudzoziemców i wybitnych 
specjalistów spoza Uczelni są przedmiotem odrębnych negocjacji. 

7. Stawki za godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach umów 
cywilnoprawnych przez pracowników Uczelni niebędących nauczycielami 
akademickimi w szczególnych okolicznościach i warunkach mogą być 
ustalane w innej wysokości niż określone w ust. 5. Decyzję w tym 
przedmiocie, na wniosek dziekana wydziału, podejmuje prorektor ds. 
studenckich.   

 
§ 2. 

 
Wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach umów 

cywilnoprawnych wypłacane będzie po złożeniu rachunku i ewidencji czasu 
pracy/faktury VAT, potwierdzonych przez kierownika katedry i dziekana 
wydziału, w przypadku jednostki międzywydziałowej – po akceptacji 
prorektora ds. studenckich. 

 
§ 3. 

 
1. Nauczyciel akademicki, który zrealizował swoje pensum dydaktyczne za 

prowadzenie pracy dyplomowej, sporządzenie opinii wraz z oceną i po 



pozytywnej jej obronie, otrzymuje wynagrodzenie na podstawie zawartej 
umowy cywilnoprawnej w wysokości 300,00 zł (brutto). 

2. Dopuszcza się uzupełnienie pensum dydaktycznego nauczyciela 
akademickiego zatrudnionego w Uczelni godzinami, o których mowa  
w ust. 1. 

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie 36/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  
7 września 2017 r. w sprawie stawek wynagradzania za ponadwymiarowe 
godziny dydaktyczne oraz za zajęcia dydaktyczne i prace dyplomowe 
wykonywane na rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą 
obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


