Zarządzenie nr 13/2013
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
z dnia 30 września 2013 roku
w sprawie: stawek wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów o dzieło
i umów zlecenia
Działając na podstawie art.24 ust.2 Statutu PWST oraz art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn zm.), oraz
uchwały nr 39/2009 Senatu PWST z dnia 12.10.2009 r. zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustanawiam następujące wysokości stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach
stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie w ramach
umowy o dzieło i umowy zlecenia:
Stanowisko, tytuł naukowy

Stawka brutto za 1 godzinę
zajęć

Obywatele obcego kraju zamieszkali poza granicami Polski

Od 140,00 zł do 145,00 zł

Profesor (zwyczajny, nadzwyczajny)

97,00 zł

Adiunkt ze stopniem dr hab. lub dr;
dr hab., dr

73,00 zł

Starszy wykładowca

67,00 zł

Wykładowca

60,00 zł

Lektor, akompaniator, asystent, instruktor, mgr, mgr inż.

56,00 zł

2. Określone powyżej stawki dotyczą nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWST,
z którymi zawierana jest umowa o dzieło lub umowa zlecenia, a także osób niezatrudnionych
w PWST, prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia.
O wysokości stawki decyduje posiadany przez osobę, z którą PWST zawiera umowę, stopień, tytuł
naukowy lub stanowisko.
§ 2
Osoby będące emerytowanymi nauczycielami akademickimi PWST otrzymują wynagrodzenie
za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia wg stawek
określonych w paragrafie 1. W celu określenia wysokości stawki dla emerytowanych nauczycieli,
bierze się pod uwagę ich stanowisko z ostatniego okresu zatrudnienia w PWST. Określone
w paragrafie 1 stawki są dla nich stawkami maksymalnymi.
§ 3
W przypadku konieczności zlecenia realizacji zajęć dydaktycznych osobom niezatrudnionym
w PWST: wybitnym specjalistom z danego zakresu, wybitnym artystom rektor PWST może
podwyższyć do 100% określoną nin. Zarządzeniem stawkę wynagrodzenia.

§ 4
W przypadku prowadzenia zajęć podczas kursów, warsztatów, ćwiczeń w ramach studiów
podyplomowych stawki ustala się odrębnie, po złożeniu przez właściwego Dziekana wniosku
do Rektora z podaniem pokrycia finansowego całości kosztów prowadzonych zajęć.
§5
Traci moc Zarządzenie nr 26/2011 Rektora PWST z dnia 1 września 2011 r.
§6
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013 r.

Podpisała:
Rektor PWST
Prof. Ewa Kutryś

Otrzymują:
Prorektor ds. Filii we Wrocławiu
Dziekani Wydziałów PWST
Działy Nauczania Kraków / Wrocław/ Bytom
Kanclerz
Kwestor
Z-ca Kanclerza ds. Filii we Wrocławiu
Z-ca kwestora ds. Filii we Wrocławiu
Dyrektor Biura obsługi WTT w Bytomiu
Kadry

