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ZARZĄDZENIE NR 85 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 11 lipca 2022 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 96 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 

13 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne 

prowadzone w godzinach ponadwymiarowych, wynagrodzenia za recenzje i za zajęcia 

dydaktyczne prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz stawek 

godzinowych w działalności naukowo-badawczej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 136 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym               

i nauce ( Dz. U. 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), § 46 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego                      

w Lublinie oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 

wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej  (Dz. U. 2018 r. poz. 

1838). 

 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 96 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 13 grudnia 

2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne prowadzone                         

w godzinach ponadwymiarowych, wynagrodzenia za recenzje i za zajęcia dydaktyczne 

prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz stawek godzinowych w działalności 

naukowo-badawczej §7 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się maksymalne stawki godzinowe w działalności naukowo-badawczej w następującej 

wysokości: 

1) dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy – 200 zł za godzinę, 

2) dla nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego 

i zatrudnionych na stanowiskach profesora uczelni lub profesora wizytującego                   

lub adiunkta – 180 zł za godzinę, 

3) dla nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora i zatrudnionych 

na stanowisku adiunkta – 160 zł za godzinę, 

4) dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku asystenta, wykładowcy, 

lektora lub instruktora  – 140 zł za godzinę, 

5) maksymalna stawka godzinowa dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi nie może być wyższa niż 120 zł za godzinę.”. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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