
Zarządzenie nr 2/16 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

z dnia 12.01.2016 r.  

w sprawie wysokości stawek za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 11 grudnia 

2013 r. w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych  

z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1571 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Stawki za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne są jednakowe na studiach stacjonarnych                  

i niestacjonarnych i wynoszą, z zastrzeżeniem ust. 2, za jedną godzinę dydaktyczną: 

1) profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, profesor 

wizytujący posiadający tytuł naukowy – 1,0659%  minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego profesora zwyczajnego, 

2) profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

doktora, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora lub doktora 

habilitowanego, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 

– 1,0651% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora nadzwyczajnego 

posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego, 

3) adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca – 1,2769% 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego adiunkta posiadającego stopień naukowy 

doktora, 

4) asystent, wykładowca, lektor, instruktor – 1,2784% minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta. 

2. Stawki za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne prowadzone na Środowiskowych Studiach 

Doktoranckich w Języku Angielskim wynoszą za jedną godzinę dydaktyczną: 

1) profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, profesor 

wizytujący posiadający tytuł naukowy – 2,2000% minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego profesora zwyczajnego, 

2) profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

doktora, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora lub doktora 

habilitowanego, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 

- 2,2000% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora nadzwyczajnego 

posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego, 

3) adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca– 2,2000% 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego adiunkta posiadającego stopień naukowy 

doktora, 

4) asystent, wykładowca, lektor, instruktor – 2,2000% minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta. 

3. Stawkę za godzinę ponadwymiarową przepracowaną ze studentami w sobotę                            

i niedzielę zwiększa się o 30% wartości określonych w § 1 ust. 1 i 2.  

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r. 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Jacek Nikliński 

  


