
 

R- 0161- 25/21 
 

Zarządzenie Nr 25/21 
 

z dnia 8 marca 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie 
ustalenia wynagradzania na studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach osób 
prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilnoprawnych oraz za dodatkowe 
czynności dydaktyczne na studiach podyplomowych   
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020  
r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 19 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
zarządzam, co następuje:  
 

Wynagrodzenia na studiach podyplomowych 

§ 1  

1. Wynagrodzenie pracowników Uniwersytetu prowadzących zajęcia dydaktyczne na 
studiach podyplomowych na podstawie umów cywilnoprawnych ustala się  
w następującej wysokości za godzinę dydaktyczną: 

1)  dla osób z tytułem naukowym profesora do 250 zł 

2)  dla osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego do 230 zł 

3)  dla osób ze stopniem naukowym doktora do 210 zł 

4)  dla osób z tytułem zawodowym magistra do 170 zł 

 
2. Wynagrodzenie osób spoza Uniwersytetu prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach 

podyplomowych na podstawie umów cywilnoprawnych ustala się  
w następującej wysokości za godzinę dydaktyczną: 

 dla praktyków, ekspertów do 300 zł 

 
3. W wyjątkowych sytuacjach dla wybitnych praktyków, ekspertów rektor może ustalić 

wynagrodzenie wyższe niż określone w ust. 2. 

4. Stawki określone w ust. 1 i 2 mogą być określane jako równowartość kwoty wyrażonej  
w euro lub innej walucie obcej, o ile postanowienia umów zawartych przez Uniwersytet nie 
stanowią inaczej. 

 
§ 2  

1. Wynagrodzenie za dodatkowe czynności dydaktyczne na studiach podyplomowych 
wynosi: 

1)  za prowadzenie pracy końcowej  1 godzina dydaktyczna/słuchacza 

2)  
za udział w komisji przeprowadzającej 

egzamin końcowy 
0,1 godziny dydaktycznej/ słuchacza 

3)  
za kierownictwo studiów 

podyplomowych 

125 zł za godzinę dydaktyczną, nie 

więcej niż 20 godzin w semestrze 

przypadających na  każdą grupę w 

ramach danego kierunku studiów 

 

2. Rodzaj czynności wynagradzanych przy realizacji edycji studiów podyplomowych wynika 
z kalkulacji kosztów opracowanej przez kierownika dla uruchamianej edycji. 

3. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w grupach o liczebności 
mniejszej niż określona w kalkulacji kosztów wynika ze skorygowanej kalkulacji kosztów 
przygotowanej przez kierownika studiów podyplomowych i zatwierdzonej przez rektora.   



 

Wynagrodzenia na szkoleniach i kursach 

§ 3  

Wynagrodzenie pracowników Uniwersytetu, a także osób spoza Uniwersytetu prowadzących 
zajęcia dydaktyczne na szkoleniach i kursach na podstawie umów cywilnoprawnych ustala się 
na podstawie kalkulacji sporządzonej przez inicjatora szkolenia/kursu.   

 
Postanowienia końcowe 

§ 4  

1. Traci moc zarządzenie Nr 48/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia na studiach podyplomowych, kursach doszkalających i szkoleniach osób 
prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilnoprawnych oraz za 
dodatkowe czynności dydaktyczne na studiach podyplomowych. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku,  z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Postanowienia zawarte w § 3 wchodzą w życie z dniem podpisania.   

 

 
 
Rektor 

 

 

(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 

 


