
Zarządzenie Nr 43/2017
Rektora Panstwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przepracowane przez
nauczycieli akademickich 

Na podstawie: 
- art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 3a, ait. 151 ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. t.j.z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.),
- § 45 ust. 1 i 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,
- 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),
- uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Nr 38N/2017 z dnia 21.09.2017 r. w
sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych, rodzajów zajęć oraz pensum dydaktycznego
nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania,
zarządzam, co następuje:

§ 1

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela akademickiego za 1 godzinę zajęć dydaktycznych, 
przepracowaną ponad ustalony wymiar pensum dydaktycznego, ustala się na kwotę: 

I) profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora-98 zł
2) profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

-91 zł
3) docent - 75 zł
4) starszy wykładowca - 69 zł
5) starszy wykładowca z tytułem magistra-55 zł
6) wykładowca, asystent, lektor, instruktor - 43 zł

§2

1. Wypłaty wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe dokonuje Dział
Kwestury w terminie dwóch miesięcy od zakończenia roku akademickiego.

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest wykaz sporządzony przez Dział Kształcenia i
Spraw Studenckich w oparciu o „ Karty indywidualnych obciążeń dydaktycznych''
zatwierdzony przez rektora uczelni.

§ 3

Nauczyciele akademiccy korzystający ze zniżki uzyskują prawo do wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe po wykonaniu wymiaru pensum określonego dla danego stanowiska. 

§4

1. Traci moc Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Ciechanowie z dnia 2 7 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenfa za godziny
ponadwymiarowe przepracowane przez nauczycieli akademickich.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od roku
akademickiego 2017/2018.
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dr hałJ. Leszek Zygner 
profesor nadzwyczajny 


