
ZARZĄDZENIE NR 1138 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

➢ w sprawie wynagrodzenia za czynności wykonywane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 pkt 2 i 14 Statutu Politechniki Białostockiej, zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Wynagrodzenie za czynności wykonywane w Politechnice Białostockiej, zwanej dalej „Uczelnią”, w ramach 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinno być ustalane: 

1) adekwatnie do uciążliwości wykonywanych czynności; 

2) w drodze negocjacji, dążąc do osiągnięcia, najniższymi nakładami, najwyższych efektów; 

3) z uwzględnieniem zasad gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych; 

4) w wysokości wynagrodzenia za czynności lub dzieła danego rodzaju, poprzedzone rozeznaniem cen 

obowiązujących na rynku; 

5) indywidualnie dla każdego przypadku. 

2. W przypadku studiów podyplomowych, kursów, kursów dokształcających i szkoleń oraz innych zajęć 

prowadzonych na Uczelni w ramach odrębnych preliminarzy, jednostki organizacyjne powinny dążyć 

do osiągnięcia maksymalnego zysku. 

3. Przedmiot umowy zlecenia i o dzieło podlega ustawie Prawo zamówień publicznych oraz obowiązującym 

w tym zakresie przepisom wewnętrznym. 

 

§ 2 

1. Ustala się maksymalne stawki wynagrodzenia za czynności wykonywane w  Uczelni w ramach umowy 

zlecenia zgodnie z załącznikiem do zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Stawki wynagrodzenia za prace wykonywane w Uczelni w ramach umowy zlecenia powinny być ustalone 

w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia nie była niższa 

niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 roku 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.). 

3. Stawek określonych w załączniku nie stosuje się do umów współpracy zawartych z osobami niebędącymi 

obywatelami polskimi, posiadającymi tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionymi 

na stanowisku profesora poza Uczelnią, którym może zostać nadany status Profesora wizytującego (Visiting 

professor), zawieranych na podstawie odrębnego zarządzenia. W tym przypadku stawki ustalane są przez 

właściwego prorektora, z uwzględnieniem § 1 ust. 1. 

4. W celu pozyskania wysoko wykwalifikowanych specjalistów do prowadzenia zajęć dydaktycznych, stawki 

wynagrodzenia, o których mowa w wierszu 3 tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia, mogą być 

podwyższone w stosunku do stawki podstawowej. Decyzję o podwyższeniu stawki podejmuje rektor 

na wniosek kierownika studiów podyplomowych, zaopiniowany przez dziekana wydziału, na którym 

prowadzone są zajęcia dydaktyczne, będące przedmiotem umowy. Podwyższenie stawek może nastąpić 

wyłącznie przy utrzymaniu określonych wysokości narzutów, wskazanych w odrębnym zarządzeniu rektora 

oraz zakładanego zysku, o którym mowa w § 1 ust. 2.    



 

§ 3 

Wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło określana jest ryczałtem i powinna być ustalana  

w sposób odpowiadający stawkom wynagrodzeń określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, 

natomiast w przypadku braku takich uregulowań z uwzględnieniem § 1 ust. 1. 

 

§ 4 

1. Odpowiedzialnymi za realizację zarządzenia czynię osoby pełniące funkcje kierownicze oraz kierowników 

jednostek organizacyjnych Uczelni. 

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia w zakresie kontroli formalnej sprawują kierownicy: Działu Nauki, Działu 

Spraw Personalnych, Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki, Biura ds. Rozwoju i Programów 

Międzynarodowych, Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, Oficyny Wydawniczej oraz Centrum 

Kompetencji Politechniki Białostockiej, natomiast w zakresie kontroli finansowej - kwestor. 

 

§ 5 

Do stawek z umów zleceń i o dzieło zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy 

w brzmieniu dotychczasowym. 

 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie Nr 681 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie 

wynagradzania za czynności wykonywane na podstawie umów zleceń i o dzieło, wraz z późniejszymi zmianami. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 1138 z 2020 roku Rektora Politechniki Białostockiej 
STAWKI WYNAGRODZENIA  

ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA 

L.p. Przedmiot umowy Zleceniobiorca Stawka za godzinę, w złotych* 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uczelni przez 
pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi PB oraz osoby spoza Uczelni: 

posiadający tytuł profesora do 63,00 

posiadający stopień doktora 
habilitowanego 

do 56,00 

posiadający stopień doktora do 52,00 

posiadający tytuł zawodowy do 40,00 

2. Liceum 
Ogólnokształcące 
Politechniki 
Białostockiej: 

2.1 Zajęcia dydaktyczne 
zgodnie z rozkładem zajęć 

 
 
 
 
- 

do 50,00 

2.2 Zajęcia dodatkowe 
zgodnie z planem 
organizacyjnym (konsultacje, 
koła, zajęcia dodatkowe) 

 
 

do 30,00 

2.3 Rady pedagogiczne i 
spotkania z rodzicami 

do 20,00 

3. 
 

Studia 
podyplomowe: 

3.1 Zajęcia dydaktyczne: - wykład Inne 

posiadający tytuł profesora do 400,00 do 200,00 

posiadający stopień doktora 
habilitowanego 

do 350,00 do 180,00 

pozostali do 300,00 do 150,00 

3.2 Prace inne niż zajęcia 
dydaktyczne: 

- do 22,00 
 

4. Kursy, kursy 
dokształcające i 
szkolenia: 

4.1 Zajęcia dydaktyczne: posiadający tytuł profesora do 400,00 

posiadający stopień doktora 
habilitowanego 

do 350,00 

posiadający stopień doktora do 300,00 

pozostali do 250,00 

4.2 Prace inne niż zajęcia 
dydaktyczne: 
 

- do 22,00 

5. Inne prace: 5.1 Prace administracyjno-

biurowe 

- do 22,00 

5.2 Prace biblioteczne, prace 
w archiwum oraz prace 
wymagające szczególnych 
uprawnień, kwalifikacji i 
umiejętności 

 

 

- 

 

 

do 18,00 

 

5.3 prace gospodarcze, 
porządkowe itp., związane z 
organizacją uroczystości, 
egzaminów lub spotkań 

 

 

- 

wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej 
zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz.U.2018 r. poz.2177, z późn. zm.)   

6. 
Zajęcia prowadzone na Uczelni w ramach odrębnych 
preliminarzy, w tym m.in. zajęcia sportowe, 
rekreacyjne, kulturalne, rozrywkowe i inne 

posiadający tytuł profesora do 63,00 

posiadający stopień doktora 
habilitowanego 

do 56,00 

posiadający stopień doktora do 52,00 

pozostali do 40,00 

 
7. 

 

Inne prace wykonywane w Uczelni niewymienione w 

pkt. 1-6 

według indywidualnych wniosków i po uzyskaniu zgody Rektora 

* - stawka obejmuje należne składki ZUS opłacane przez zleceniobiorcę oraz należny podatek dochodowy od osób fizycznych 


