Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/14/2017
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zasad finansowania wykładów gości zaproszonych
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyż- szym
(Dz. U. 2016r., poz. 1842 z póź. zm) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w
uczelni publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 2063) zarządzam, co następuje:
§1
Stawki wynagrodzenia za godzinę wykładu gościa zaproszonego z innego ośrodka
odpowiadają maksymalnym stawkom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 g r u d n i a
2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr z 2016,
poz. 2063), zwanym dalej rozporządzeniem.
§2
Goście zaproszeni za godzinę wykładu otrzymują zgodnie z rozporządzeniem:
L.p.
Stanowisko
Stawka za godzinę obliczeniową,
odpowiadająca 45 minutom
Profesor zwyczajny, profesor
1.
nadzwyczajny posiadający
194 zł
tytuł naukowy
2.

3.

4.

Profesor nadzwyczajny
posiadający stopień naukowy
doktora habi- litowanego lub
doktora, adiunkt posiadający
stopień naukowy doktora
habilitowanego
Adiunkt posiadający stopień
naukowy doktora, starszy
wykładowca
Asystent, wykładowca, lektor,
instructor

166 zł

138 zł

96 zł

§3
Umowa zlecenie może dotyczyć finansowania max. 4 godz. wykładu danego gościa z
wyłączeniem przypadków wizyt z cyklem wykładów, które indywidualnie rozpatrywać
będzie Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

§4
Zobowiązuję kierownika Działu Płac do aktualizacji stawek dla gości zaproszonych w
przypadku zmiany stawek wynagradzania dla nauczycieli akademickich realizujących
zajęcia dydaktyczne w ramach godzin ponadwymiarowych.
§5
Umowę zlecenie zawiera ze strony Akademii Dziekan Wydziału przy kontrasygnacie
finansowej Kwestor, a finansowana jest ze środków Wydziału.
§6

1. Zasady ustalania honorariów oraz innych warunków pobytu dla profesorów zagranicznych zaproszonych do przeprowadzania cyklu wykładów finansowanych z
dotacji na działalność dydaktyczną określa odrębne zarządzenie.
2. Powyższe zasady nie dotyczą gości zagranicznych zaproszonych do Uczelni w celu
wygłoszenia wykładu, których pobyt w Polsce finansowany jest przez Akademię im. Jana
Długosza (w formie diet lub kieszonkowego) oraz gości prowadzących zajęcia
dydaktyczne w ramach programów współpracy europejskiej.
§7
1. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych / dysponenci środków
finansowych, z których pokrywane są koszty (np. kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy projektów / grantów itp.) podejmujący decyzję o przyjęciu gości
zagranicznych są zobowiązani do zwracania szczególnej uwagi na celowość tych
przyjazdów, jak również wysokość wydatków przeznaczanych na ww. cele.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do
zapewnienia nadzoru merytorycznego i opieki nad gośćmi w trakcie pobytu w uczelni
za pośrednictwem wyznaczonych nauczycieli, studentów.
3. Umowy dotyczące wykładów gości krajowych sporządza jednostka zapraszająca,
natomiast w przypadku profesorów zagranicznych sporządzają jednostki zapraszające.
§8
Traci moc zarządzenie Nr R-0161/43/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zasad finansowania wykładów gości
zagranicznych.
§9
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Nauki i
Współpracy z Zagranicą.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Anna Wypych - Gawrońska, prof. AJD

