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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/2015 

Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 30.12.2015r. 

Regulamin ustalania wynagrodzeń dla współpracowników Akademickiego Centrum 

Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie z siedzibą w Mławie 

 (dalej: ACK w Mławie) 

 

1. Osoby świadczące usługi, wykonujące zlecenia, dzieła w ACK w Mławie mogą 

współpracować w oparciu o umowę cywilnoprawną np. zlecenie, dzieło. 

2. Umowy zlecenia z osobami realizującymi zadania dydaktyczne i innymi 

współpracownikami podpisuje w imieniu PWSZ w Ciechanowie Dyrektor ACK w Mławie 

na podstawie pełnomocnictwa od Rektora PWSZ w Ciechanowie. 

3. Osobom realizującym zajęcia/usługi na podstawie umów zlecenia mogą być wypłacane 

następujące składniki wynagrodzenia: 

- stawka godzinowa ustalana jest w porozumieniu z Rektorem PWSZ w Ciechanowie i  

  wynosi: 

a) osoby realizujące zadania dydaktyczne w Liceum i Gimnazjum – 25,00 zł – 45,00 zł/ godz. 

    lekcyjną 

b) osoby realizujące zadania dydaktyczne w Medycznej i Zawodowej Szkole Policealnej –  

    30,00 zł – 50,00 zł/ godz. lekcyjną  

c) osoby realizujące zadania dydaktyczne w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych  –  

    20,00 – 28,00 zł/ godz. lekcyjną 

- wynagrodzenie rozliczane miesięcznie wg stawki stałej lub godzinowej, za wykonywanie 

innych prac/zadań/usług na podstawie umów zlecenia/o dzieło ze współpracownikami 

niebędącymi osobami realizującymi zadania dydaktyczne, ustalonymi indywidualnie z 

Dyrektorem ACK w Mławie w zależności od rodzaju wykonywania zadań w czasie trwania 

umowy – wg szczegółowych postanowień danej umowy. 

4. Za działania, usługi dodatkowe wykraczające poza zawarte umowy, może zostać 

przyznane dodatkowe wynagrodzenie w oparciu o szczegółowe pisemne postanowienia.  

5.  Stawki dla poszczególnych osób realizujących zadania dydaktyczne ustalane są przez 

    Dyrektora ACK w Mławie z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia zawodowego i  

    doświadczenia oraz możliwości pozyskania specjalistów danej dziedziny w regionie. 
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    Dyrektor ustalając stawki bierze pod uwagę aktualną sytuację finansową ACK w Mławie.  

6.  Do zasad zatrudniania pracowników oraz zawierania umów cywilnoprawnych w ACK w 

     Mławie stosuje się analogicznie postanowienia Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWSZ w  

    Ciechanowie z dnia 27 lutego 2015 r.  

7. Wypłata wynagrodzenia dla współpracowników następuje na 10 każdego miesiąca na 

     wskazany numer konta na podstawie złożonych rachunków do dnia 5 każdego miesiąca. 

8.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.          

 
   
   

 


