
Zarządzenie nr 2/2019 

Rektora  Olsztyńskiej Szkoły Wyższej  

z dnia 1 października  2019r. 

 

w sprawie ustalenia stawki godzinowej za zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie na podstawie umów o pracę oraz 

umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie § 17 pkt. 2  ust. 10 Statutu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Stawki godzinowe za zajęcia dydaktyczne nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie 

umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych ustala się odrębnie na każdy rok akademicki. 

 

§ 2 

 

Nauczycielom akademickim zatrudnionym na podstawie umów o pracę przysługuje następujące 

wynagrodzenie (stawka za godziny nadliczbowe), tabela nr 1. 

Tabela nr 1 

Forma 

zajęć 

Stopień/tytuł naukowy – stawka za godzinę/złotych brutto 

profesor  
doktor 

habilitowany 

adiunkt, 

starszy 

wykładowca ze 

stopniem 

naukowym 

doktora 

wykładowca, 

starszy 

wykładowca 

bez stopnia 

naukowego 

Lekarz 

medycyny 

asystent, 

nauczyciel 

zawodu z 

tytułem 

magistra 

lektor, 

instruktor, 

nauczyciel 

zawodu 

wykład 150 zł 100 zł 80 zł 45 zł 50 zł 45 zł 45 zł 

ćwiczenia, 

warsztaty, 

lektoraty 

150 zł 100 zł 80 zł 45 zł 50 zł 45 zł 45 zł 

seminaria 

dyplomowe 
150 zł 100zł 80 zł ---- --- --- --- 

zajęcia 

kliniczne 
--- --- --- --- 50 zł 50 zł --- 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

Nauczycielom akademickim zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych przysługuje 

następujące wynagrodzenie (stawka godzinowa), tabela nr 2. 

Tabela nr 2 

Forma 

zajęć 

Stopień/tytuł naukowy – stawka za godzinę/złotych brutto 

profesor  
doktor 

habilitowany 

adiunkt, 

starszy 

wykładowca ze 

stopniem 

naukowym 

doktora 

wykładowca, 

starszy 

wykładowca 

bez stopnia 

naukowego 

Lekarz 

medycyny 

asystent, 

nauczyciel 

zawodu z 

tytułem 

magistra 

lektor, 

instruktor, 

nauczyciel 

zawodu 

wykład 150 zł 100 zł 80 zł 45 zł 50 zł 45 zł 45 zł 

ćwiczenia, 

warsztaty, 

lektoraty 

150 zł 100 zł 80 zł 45 zł 50 zł 45 zł 45 zł 

seminaria 

dyplomowe 
150 zł 100 zł 80 zł ---- --- --- --- 

zajęcia 

kliniczne 
--- --- --- --- 50 zł 50 zł --- 

 

§ 4 

Nauczycielom akademickim zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych, którzy w roku 

akademickim 2018/2019 byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę  przysługuje następujące 

wynagrodzenie (stawka godzinowa), tabela nr 3. 

 

Tabela nr 3 

 

Forma 

zajęć 

Stopień/tytuł naukowy – stawka za godzinę/złotych brutto 

profesor  
doktor 

habilitowany 

adiunkt, 

starszy 

wykładowca ze 

stopniem 

naukowym 

doktora 

wykładowca, 

starszy 

wykładowca 

bez stopnia 

naukowego 

Lekarz 

medycyny 

asystent, 

nauczyciel 

zawodu z 

tytułem 

magistra 

lektor, 

instruktor, 

nauczyciel 

zawodu 

wykład 150 zł 120 zł 100 zł 60 zł 50 zł 80 zł 80 zł 

ćwiczenia, 

warsztaty, 

lektoraty 

150 zł 120 zł 100 zł 60 zł 50 zł 80 zł 80 zł 

seminaria 

dyplomowe 
150 zł 120 zł 100 zł ---- --- --- --- 

zajęcia 

kliniczne 
--- --- --- --- 50 zł 50 zł --- 



 

§ 5 

 

Stawka godzinowa za zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie 

umów cywilno-prawnych może ulec zmianie na wniosek Dziekana i po otrzymaniu zgody Rektora.  

 

§ 6 

 

Stawka godzinowa za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach nadgodzin dla nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych jest jednakowa jak w przypadku 

prowadzenia zajęć w ramach pensum. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          

 

   

    

  REKTOR  

 

     dr Agnieszka Górska 

 


