
Załącznik nr 11 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM 

 

USTALENIE WYSOKOŚCI I ZASAD WYPŁATY WYNAGRODZENIA ZA 

GODZINY PONADWYMIAROWE 
 

§ 1 

1. W przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia na studiach 

stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych lub kursach, nauczyciel 

akademicki może być obowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach 

ponadwymiarowych. Ilość tych godzin nie może przekraczać dla pracowników naukowo 

-dydaktycznych ¼, a dla pracowników dydaktycznych ½ obowiązującego pensum.  

2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą wyrażoną w Karcie Indywidualnego 

Przydziału Zajęć Dydaktycznych (zwanej dalej „Kartą Przydziału”), może być powierzone 

prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin 

ponadwymiarowych określoną w ust. 1.  

3. Nauczyciel akademicki jest obowiązany wykazać liczbę wszystkich przydzielonych oraz 

wykonanych godzin zajęć dydaktycznych w okresie rozliczenia pensum w Karcie 

Przydziału oraz w Karcie Indywidualnego Wykonania Zajęć Dydaktycznych (zwanej dalej 

„Kartą Wykonania”), które są prowadzone w Uczelni, celem prawidłowego rozliczenia 

zajęć dydaktycznych. Karty Przydziału i Karty Wykonania generowane są z systemu 

USOS.  

 

§ 2 

1. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela 

akademickiego godziny zajęć dydaktycznych, wynikające z pensum dydaktycznego 

ustalonego dla danego stanowiska na podstawie uchwał Senatu UJ, które według planu 

zajęć przypadałyby w okresie tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby 

godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem. 

2. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego 

z powodu: 

1) zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, 

2) przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z urlopem 

naukowym, długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem 

od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim, urlopem  

na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, 

dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem 

ojcowskim, urlopem rodzicielskim, 

3) ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego 

- zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą rocznego 

pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska, za każdy tydzień nieobecności 

przypadającej w okresie, w którym w uczelni są prowadzone zajęcia dydaktyczne. 

 

   

§ 3 



Za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o których mowa w art. 131 Ustawy, nauczyciel 

akademicki otrzymuje wynagrodzenie obliczone według następujących stawek: 

 

 

 

Lp. Stanowisko 

Stawka za godzinę 

obliczeniową, 

odpowiadającą 45 

minutom 

 

1 2 3 

1 

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający 

tytuł naukowy, profesor wizytujący posiadający tytuł 

naukowy  

 

do 3,6% minimalnego 

wynagrodzenia 

zasadniczego profesora 

zwyczajnego, określonego 

w załączniku nr 1 do 

Regulaminu 

2 

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy 

doktora habilitowanego lub doktora, profesor wizytujący 

posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy 

doktora habilitowanego  

do 3,6% minimalnego 

wynagrodzenia 

zasadniczego profesora 

nadzwyczajnego 

posiadającego stopień 

naukowy doktora 

habilitowanego albo 

stopień doktora 

habilitowanego sztuki, 

określonego w załączniku 

nr 1 do Regulaminu 

3 
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy 

wykładowca 

do 3,6% minimalnego 

wynagrodzenia 

zasadniczego adiunkta 

posiadającego stopień 

naukowy doktora albo 

stopień doktora sztuki, 

określonego w załączniku 

nr 1 do Regulaminu 

4 Asystent, wykładowca, lektor, instruktor 

do 3,9% minimalnego 

wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta, 

określonego w załączniku 

nr 1 do Regulaminu 

 

Brzmienie obowiązujące od 1 października 2017 r.: 

 

Lp. Stanowisko 

Stawka za godzinę 

obliczeniową, 

odpowiadającą 45 

minutom 

 

1 2 3 



1 

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający 

tytuł naukowy profesora, profesor wizytujący 

posiadający tytuł naukowy profesora  

 

1,8% – 3,6% minimalnego 

wynagrodzenia 

zasadniczego profesora 

zwyczajnego, określonego 

w załączniku nr 1 do 

Regulaminu 

2 

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy 

doktora habilitowanego lub doktora, profesor wizytujący 

posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy 

doktora habilitowanego  

1,8% – 3,6% minimalnego 

wynagrodzenia 

zasadniczego profesora 

nadzwyczajnego 

posiadającego stopień 

naukowy doktora 

habilitowanego albo 

stopień doktora 

habilitowanego sztuki, 

określonego w załączniku 

nr 1 do Regulaminu 

3 
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy 

wykładowca 

1,8% – 3,6% minimalnego 

wynagrodzenia 

zasadniczego adiunkta 

posiadającego stopień 

naukowy doktora albo 

stopień doktora sztuki, 

określonego w załączniku 

nr 1 do Regulaminu 

4 Asystent, wykładowca, lektor, instruktor 

1,8% – 3,9% minimalnego 

wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta, 

określonego w załączniku 

nr 1 do Regulaminu 

 

 

§ 4 

1. Za każdą godzinę obliczeniową (odpowiadającą 45 minutom) zajęć prowadzonych 

w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie 

w zależności od zajmowanego stanowiska:  

1) na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach 

magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia według poniższych stawek:  

Lp. Stanowisko 

Stawki obowiązujące (zł) 

Studia I i II 

stopnia 

jednolite studia 

magisterskie 

Studia III stopnia 

1. 

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny 

posiadający tytuł naukowy, profesor wizytujący 

posiadający tytuł naukowy 

78 od 78 do 156 



2. 

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień 

naukowy doktora habilitowanego lub doktora, 

profesor wizytujący posiadający stopień doktora 

habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt 

posiadający stopień naukowy doktora 

habilitowanego 

65 od 65 do 130 

3. 
Adiunkt posiadający stopień naukowy 

doktora, starszy wykładowca 
64 

od 64 do 128 

 

4. Asystent, wykładowca, lektor, instruktor 42 od 42 do 86 

 

Brzmienie obowiązujące od 1 października 2017 r.: 

 

Lp. Stanowisko 

Stawki obowiązujące (zł) 

Studia I i II stopnia 

jednolite studia 

magisterskie 

Studia III stopnia 

1. 

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny 

posiadający tytuł naukowy, profesor wizytujący 

posiadający tytuł naukowy 

98 

 

    od 98 do 194 

 

2. 

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień 

naukowy doktora habilitowanego lub doktora, 

profesor wizytujący posiadający stopień doktora 

habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt 

posiadający stopień naukowy doktora 

habilitowanego 

83 

 

 

    od 83 do 165 

 

 

3. 
Adiunkt posiadający stopień naukowy 

doktora, starszy wykładowca 

69 

 

    od 69 do 137 

 

4. Asystent, wykładowca, lektor, instruktor 
45 

 

   od 45 do 95 

 

 

 

2) na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach 

magisterskich, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych i kursach 

według poniższych stawek 

 

Lp. 

 
Stanowisko 

Stawki obowiązujące (zł) 

  min            max 

1. 

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny 

posiadający tytuł naukowy, profesor wizytujący 

posiadający tytuł naukowy 

60 190 



2. 

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy 

doktora habilitowanego lub doktora, profesor 

wizytujący posiadający stopień doktora 

habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt 

posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 

50 160 

3. Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, 

starszy wykładowca 
49 120 

4. Asystent, wykładowca, lektor, instruktor 32 95 

 

 

Brzmienie obowiązujące od 1 października 2017 r.: 

 

Lp. 

 
Stanowisko 

Stawki obowiązujące (zł) 

             min max 

1. 

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny 

posiadający tytuł naukowy, profesor wizytujący 

posiadający tytuł naukowy 

              98 194 

2. 

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy 

doktora habilitowanego lub doktora, profesor 

wizytujący posiadający stopień doktora habilitowanego 

lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień 

naukowy doktora habilitowanego 

83 165 

3. Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, 

starszy wykładowca 
69 137 

4. Asystent, wykładowca, lektor, instruktor 45 95 

 

2. W przypadku zajęć realizowanych na rzecz studentów niepełnosprawnych prowadzonych 

na zlecenie Działu ds. Osób Niepełnosprawnych (DON) stawkę wynagrodzenia  

za godzinę zajęć dydaktycznych należy powiększyć o 20 zł, z tym, że powiększenie 

stawek nie może przekroczyć wartości maksymalnych wskazanych w tabeli ujętej w ust.1. 

3. Stawki wyższe od stawek minimalnych, ale nieprzekraczające wartości maksymalnych, 

mogą być zastosowane, jeżeli jednostka posiada na ten cel środki zatwierdzone w planie 

rzeczowo-finansowym i potwierdzone przez Zastępcę Kwestora ds. Collegium Medicum.  

4. Stawki muszą być jednolite i obowiązywać na poziomie podstawowej jednostki 

organizacyjnej UJ CM (wydziału), jednostki poza- i międzywydziałowej. Wysokość 

stawek ustala dziekan wydziału, a w przypadku jednostek poza- i międzywydziałowych  

– dyrektor, bądź kierownik, po zasięgnięciu opinii rady wydziału lub rady jednostki  

poza- lub międzywydziałowej.  

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych, 

niestacjonarnych, podyplomowych lub kursach wypłaca się po dokonaniu rozliczenia 



godzin rzeczywiście przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, raz w roku,  

z uwzględnieniem okresu rozliczenia pensum. Wysokość tego wynagrodzenia ustala się na 

podstawie stawek obowiązujących w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie 

pensum.  

2. Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe następuje po złożeniu formularzy 

wygenerowanych z systemu USOS:  

1) zbiorczego wykonania zajęć dydaktycznych za dany rok akademicki,  

2) Karty Wykonania.  

3. Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

na studiach niestacjonarnych, podyplomowych i kursach po ich wykonaniu,  

po zakończeniu pierwszego semestru, a przed zakończeniem okresu rozliczenia pensum, 

pod warunkiem wykonania przez nauczyciela akademickiego pełnego pensum 

dydaktycznego  

w I semestrze.  

4. Wypłata wynagrodzenia w trakcie roku akademickiego przewidziana w ust. 4 może 

nastąpić pod warunkiem:  

1) złożenia zbiorczego planu zajęć dydaktycznych na dany rok akademicki, 

2) złożenia Karty Przydziału,  

3) potwierdzenia przez kierownika jednostki wykonania zajęć.   

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prorektora UJ ds. Collegium 

Medicum, dopuszcza się możliwość wprowadzenia co najmniej dwumiesięcznych 

okresów rozliczenia godzin ponadwymiarowych, liczonych w miesiącach 

kalendarzowych.  

6. Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przewidziane w ust. 5 może 

nastąpić po zakończeniu okresu rozliczeniowego pod warunkiem:  

1) złożenia zbiorczego planu zajęć dydaktycznych i Karty Przydziału na dany rok 

akademicki z uwzględnieniem pełnego pensum na studiach stacjonarnych, 

niestacjonarnych i na innych formach kształcenia, generowanych z systemu USOS,  

2) potwierdzenia przez pracownika, bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki 

organizacyjnej możliwości wykonania pensum dydaktycznego w danym roku 

akademickim, zgodnie ze złożoną Kartą Przydziału,  

3) przedstawienia szczegółowego planu zajęć dydaktycznych na wskazany okres 

rozliczeniowy, zgodnie z harmonogramem, 

4) potwierdzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej i bezpośredniego 

przełożonego wykonania zajęć w danym okresie rozliczeniowym. 

7. Po zakończeniu roku akademickiego dokonuje się weryfikacji wykonania godzin zajęć 

dydaktycznych.  

8. W przypadku udzielenia zgody na zmianę okresów rozliczeniowych w trakcie roku 

akademickiego Prorektor UJ ds. Collegium Medicum winien w decyzji określić zasady 

rozliczenia godzin ponadwymiarowych w okresie przejściowym.   

9. Wzory formularzy, o których mowa w niniejszym paragrafie, określa Prorektor 

ds. Collegium Medicum. 

 



 

§ 6 

Mając na względzie przeznaczenie środków na zwiększenie wynagrodzeń uchwałą 

nr 113/IX/2015 Senatu UJ z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia 

dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń z innych źródeł niż określone 

w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym – ustala się 

następujące stawki za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach: 

 

1) odpłatnych studiów prowadzonych w języku obcym: 

 

Lp. 

 
Stanowisko 

Stawki obowiązujące (zł) 

             min max 

1. 

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny 

posiadający tytuł naukowy, profesor wizytujący 

posiadający tytuł naukowy 

              220 260 

2. 

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień 

naukowy doktora habilitowanego lub doktora, 

profesor wizytujący posiadający stopień doktora 

habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt 

posiadający stopień naukowy doktora 

habilitowanego 

165 180 

3. Adiunkt posiadający stopień naukowy 

doktora, starszy wykładowca 
135 155 

4. Asystent, wykładowca, lektor, instruktor 33 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


