
Zarządzenie Nr 39 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 04.08.2014r. 

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć w ramach umów 

cywilnoprawnych  

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym                    

(t. jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

1. Stawki wynagrodzenia za prowadzenie zajęć na podstawie umów cywilnoprawnych                        

na  studiach wyższych i doktoranckich stacjonarnych ustala się następująco: 

Posiadany  
stopień lub tytuł naukowy albo stopień lub 

tytuł w zakresie sztuki 

Stawka brutto w złotych za godzinę 
obliczeniową 

Profesor, profesor określonej dziedziny sztuki 70 

Doktor habilitowany, doktor habilitowany sztuki, 
osoba o uprawnieniach równoważnych z 
uprawnieniami doktora habilitowanego 
nabytych na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki  

65 

Doktor, doktor sztuki 60 

Brak 50 

 

2. Stawki wynagrodzenia za prowadzenie zajęć na podstawie umów cywilnoprawnych                        

na  studiach wyższych niestacjonarnych i studiach podyplomowych oraz na kursach 

dokształcających, szkoleniach i w ramach innych usług edukacyjnych ustala się następująco: 

Posiadany  
stopień lub tytuł naukowy albo stopień lub 

tytuł w zakresie sztuki 

Stawka brutto w złotych za godzinę 
obliczeniową 

Profesor, profesor określonej dziedziny sztuki 80-110 

Doktor habilitowany, doktor habilitowany sztuki, 
osoba o uprawnieniach równoważnych z 
uprawnieniami doktora habilitowanego 
nabytych na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki 

75-93 

Doktor, doktor sztuki 50-77 

Brak 30-50 

 

 



3. Stawki wynagrodzenia za prowadzenie zajęć na podstawie umów cywilnoprawnych                        

na  niestacjonarnych studiach doktoranckich ustala się następująco: 

Posiadany  
stopień lub tytuł naukowy albo stopień lub 

tytuł w zakresie sztuki 

Stawka brutto w złotych za godzinę 
obliczeniową 

Profesor, profesor określonej dziedziny sztuki 80-130 

Doktor habilitowany, doktor habilitowany sztuki, 
osoba o uprawnieniach równoważnych z 
uprawnieniami doktora habilitowanego 
nabytych na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki 

75-100 

Doktor, doktor sztuki 50-90 

Brak 40-60 

 

4. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć na podstawie umów cywilnoprawnych ustala się na 

podstawie stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy bez względu na późniejsze 

uzyskanie wyższego stopnia lub tytułu naukowego albo stopnia lub tytułu w zakresie sztuki.  

5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach rektor, na wniosek jednostki organizacyjnej, może 

wyrazić zgodę na zastosowanie wyższej stawki niż wynikająca z ust. 1-4. Zgoda może dotyczyć 

pojedynczej umowy lub umów zawieranych w danym okresie, nie dłuższym jednak niż rok 

akademicki.  

6. Wynagrodzenie dla cudzoziemców za prowadzenie zajęć na podstawie umów 

cywilnoprawnych w ramach każdego rodzaju usług edukacyjnych ustalane jest indywidualnie 

przez Rektora dla konkretnej umowy z uwzględnieniem kalkulacji kosztów zleceniobiorcy,           

na podstawie wniosku jednostki organizacyjnej zaopiniowanego przez Kwestora. 

7. Traci moc Zarządzenie Nr 45 Rektora Akademii Sztuk Pięknych z dnia 05.10.2007r. w sprawie 

wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć na studiach niestacjonarnych  

i podyplomowych w ramach umów cywilno-prawnych w brzmieniu obowiązujących zmian 

oraz Zarządzenie Nr 46 Rektora Akademii Sztuk Pięknych z dnia 05.10.2007r. w sprawie 

wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych. 

8. Przepisy zarządzenia stosuje się do umów zawieranych dla zajęć prowadzonych począwszy   

od 01.10.2014r.  

9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 


