
Uniwersytet Medyczny             
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu 
 
DOP-4/17 

Zarządzenia nr 4/17 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 11 stycznia 2017 roku 
 
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez 
pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 
ramach godzin ponadwymiarowych i przez osoby nie będące pracownikami Uniwersytetu 
na podstawie umów zlecenia  oraz terminów rozliczeń należności z  tytułu realizacji godzin 
ponadwymiarowych      
 
 Na podstawie § 11 ust.2 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego (t.j. zarządzenie Nr 54/15 z dnia 12 maja 2015 r., zmienione 
zarządzeniem Nr 76/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. i zarządzeniem Nr 133/16 z dnia 22 grudnia 
2016 r.) oraz § 44 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 
Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za godzinę prowadzenia zajęć dydaktycznych na 
studiach stacjonarnych: 

1) przez pracowników UMP posiadających obowiązek dydaktyczny, w ramach godzin 
ponadwymiarowych:  

   a) profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy,  
      profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy      77 zł 
 
   b/ profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 
       lub doktora, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego  
       lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego  67 zł 

      c/ adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca  60 zł 

   d/ asystent, wykładowca, lektor, instruktor  42 zł 
 
2)  przez pracowników Biblioteki Głównej UMP , na podstawie umowy zlecenia:  
   
    a) starszy kustosz dyplomowany                                                         60 zł  

    b) kustosz, starszy bibliotekarz                                                         42 zł  
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3) przez pracowników UMP bez obowiązku dydaktycznego oraz osoby nie będące pracownikami 
UMP, na podstawie umowy zlecenia: 

   a) profesor    62 zł 

   b) doktor habilitowany                                                                  54 zł 

   c) doktor                                                                  49 zł 

   e) lekarz, magister, licencjat.                                                                 34 zł 

 
§ 2 

Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za  godzinę prowadzenia zajęć dydaktycznych na 
studiach niestacjonarnych: 

1) przez pracowników UMP posiadających obowiązek dydaktyczny, w ramach godzin  
ponadwymiarowych :  

   a) profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy,  
       profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy  96 zł 
    
   b) profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego  lub  
       doktora, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego  
       lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego  77 zł 
   
   c) adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca  70 zł 

   d) asystent, wykładowca, lektor, instruktor.   58 zł 

2) przez pracowników Biblioteki Głównej UMP , na podstawie umowy zlecenia:  

   a) starszy kustosz dyplomowany                                                          87 zł  

   b) kustosz, starszy bibliotekarz                                                          71 zł  

3) przez pracowników UMP bez obowiązku dydaktycznego oraz osoby nie będące pracownikami 
UMP, na podstawie umowy zlecenia: 

   a) profesor                                                                     125 zł 

   b) doktor habilitowany                                                                     100 zł 

   c) doktor                                                                        90 zł 

   d) lekarz, magister, licencjat                                                                 75 zł 
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§ 3 
Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za  godzinę prowadzenia zajęć dydaktycznych na 
studiach i kursach podyplomowych finansowanych z budżetu państwa: 

1) przez pracowników UMP posiadających obowiązek dydaktyczny, w ramach godzin 
ponadwymiarowych :  

a) profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, profesor  
wizytujący posiadający tytuł naukowy  96 zł 

 
b) profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego  

lub doktora, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego  
lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego  77 zł 

 
c) adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca  70 zł 

d) asystent, wykładowca, lektor, instruktor  58 zł 

2/ przez pracowników UMP bez obowiązku dydaktycznego oraz osoby nie będące pracownikami 
UMP, na podstawie umowy zlecenia: 

   a) profesor                                                                     125 zł 

   b)  doktor habilitowany                                                                      100 zł 

   c) doktor                                                                         90 zł 

   d) lekarz, magister, licencjat                                                                        75 zł 

 
§ 4 

Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za  godzinę prowadzenia zajęć dydaktycznych na 
studiach i kursach podyplomowych finansowanych w całości przez uczestników 
kursów/słuchaczy studiów podyplomowych: 

1) przez pracowników UMP posiadających obowiązek dydaktyczny, w ramach godzin 
ponadwymiarowych :  

   a) profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy,  
       profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy       75-200 zł 
   

 b) profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora,    
profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, 
adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego                              65-150 zł 

   c) adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca        57-130 zł 

   d) asystent, wykładowca, lektor, instruktor        45-90 zł 
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2) przez pracowników Uniwersytetu Medycznego bez obowiązku dydaktycznego oraz osoby nie 
będące pracownikami UMP, na podstawie umowy zlecenia: 

   a) profesor    100-200 zł 

   b) doktor habilitowany                                                                85-150 zł 

   c) doktor                                                                75-130 zł 

   d) lekarz, magister, licencjat                                                                60-90 zł 

3) Wysokość zastosowanej stawki w każdym przypadku uzależniona będzie od możliwości 
finansowych kursu/studiów podyplomowych i nie może skutkować obniżenia kosztów 
pośrednich kursu/studiów podyplomowych. 

 
§ 5 

1. Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za  godzinę prowadzenia zajęć dla studentów 
cudzoziemców studiujących w języku angielskim: 

1) przez pracowników UMP posiadających obowiązek dydaktyczny, w ramach godzin 
ponadwymiarowych :  

a) wykład                                                      150 zł 

b) seminarium                                                       124 zł 

c) ćwiczenia                                                     108 zł 

d) zajęcia z wychowania fizycznego                                                     62 zł 

e) lektorat z języka polskiego                                                        73 zł 

2) przez pracowników UMP bez obowiązku dydaktycznego oraz osoby nie będące pracownikami 
UMP, na podstawie umowy zlecenia: 

a) wykład                                                 195 zł 

b) seminarium                                                     160 zł 

c) ćwiczenia                                                    140 zł 

d) zajęcia z wychowania fizycznego                                                       80 zł 

e) lektorat z języka polskiego                                                      95 zł 
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§ 6 

Ilekroć w niniejszy zarządzeniu mowa o godzinie rozumie się przez to godzinę lekcyjną 45 
minut. 

 
§ 7 

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, rozliczane w okresach kwartalnych,  wypłacane 
będą za kwartały obejmujące miesiące:  

a) sierpień – październik -  przy najbliższym wynagrodzeniu za godziny mieszczące się w 
granicach limitu ustalonego przez dziekana wydziału oraz w terminie wskazanym w pkt b/ 
odnośnie okresu listopad-styczeń - za godziny nie mieszczące się w granicach tego limitu,  

b) listopad – styczeń , luty – kwiecień  - po dostarczeniu rozliczenia przepracowanych godzin w 
terminie do dnia siódmego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału – przy 
najbliższym wynagrodzeniu, 

c) maj – lipiec – przy najbliższym wynagrodzeniu po dostarczeniu dokumentów 
zatwierdzających wykonanie pensum w danym roku akademickim.  

 
§ 8 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 

§ 9 
Tracą moc zarządzenia Rektora: Nr 51/09 z dnia 21 września 2009 r. (zmienione zarządzeniami 
Nr 5/14 z 13 stycznia 2014 r. i Nr 25/14 z dnia 24 marca 2014 r.), Nr 62/11  z dnia  13 września 
2011 r. (zmienione zarządzeniem Nr 4/14 z dnia 13 stycznia 2014 r.), Nr 102/2016 z dnia 11 
października 2016 r. oraz § 1 pkt  1, 2 i 3 zarządzenia nr 47/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r.  
 

§ 10 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. 
 
 
 R E K T O R 

  

 prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 

 

 

 

 


