ZARZĄDZENIE NR 26/09
Rektora – Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
z dnia 28.12.2009 roku
w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich za zajęcia
dydaktyczne na studiach niestacjonarnych I i II stopnia począwszy od roku
akademickiego 2009/2010

Na podstawie art. 66 ust.1 i 2 pkt 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U.nr 64, poz. 1365 ze zm.) i §35 ust. 10 i 11 pkt 3 Statutu Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej nadanego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr
DZKiSO-II/VI-0123/1795/06, zarządzam co następuje:
§1.
1. Począwszy od roku akademickiego 2009/2010 ustala się następujące stawki
wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia na studiach niestacjonarnych I i II
stopnia:
1) stawka za godzinę wykładu zgodnie z zajmowanym stanowiskiem wynosi:
a) profesor (w tym wizytujący)

150,00 zł

b) adiunkt

120,00 zł

c) starszy wykładowca/wykładowca, asystent

90,00 zł

2) stawka za godzinę ćwiczeń, lektoratu (wg planu zajęć), bez względu na zajmowane
stanowisko przez prowadzącego zajęcia wynosi 70,00 zł;
2. Osoby nie będące pracownikami uczelni posiadające dużą wiedzę ekspercką mogą
prowadzić zajęcia dydaktyczne wg stawki ustalonej indywidualnie przez Rektora –
Komendanta.
3. Za przeprowadzenie egzaminu komisyjnego dla jednego studenta, wynagrodzenie członka
komisji egzaminacyjnej wynosi 75,00 zł.
3a. Za przeprowadzenie egzaminu wznawiającego dla jednego studenta, wynagrodzenia dla
przeprowadzającego egzamin wynosi 75,00 zł.
4. Za kierowanie pracą dyplomową wraz z seminarium dyplomowym opiekun (promotor)
otrzyma wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł od pracy dyplomowej.
5. Recenzent pracy dyplomowej otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł od pracy
dyplomowej.
6. Przewodniczący komisji egzaminów dyplomowych otrzyma wynagrodzenie w wysokości
50,00 zł od pracy dyplomowej.

7. Członkowie komisji egzaminacyjnej egzaminów dyplomowych otrzymują wynagrodzenie w
wysokości 30,00 zł od jednej pracy dyplomowej.
§2.
1. Osoby wyznaczone przez dziekanów wydziałów przygotowują umowy z następującymi
osobami:
1) nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia w danym semestrze wg planu zajęć;
2) recenzentami prac dyplomowych;
3) kierującymi pracami dyplomowymi;
4) członkami komisji egzaminów dyplomowych;
5) członkami komisji egzaminacyjnej w przypadku egzaminów komisyjnych oraz osobami
przeprowadzającymi egzamin wznawiający.
2. Wzór umów cywilnoprawnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3.
Wypłata wynagrodzeń osobom, o których mowa w §1 powyżej nastąpi na warunkach
określonych w umowie zawartej z poszczególnymi osobami.
§4.
1. Traci moc Zarządzenie Rektora – Komendanta nr 52/08 z dnia 13 listopada 2008 roku.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 roku.

Załączniki:
1. Wzory umów cywilnoprawnych.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/09
Rektora-Komendanta SGSP
z dnia 28.12.2009ri
(PRZEDMIOT UMOWY: zajęcia dydaktyczne - wykład włącznie z autorskim programem zajęć
dydaktycznych, recenzja pracy dyplomowej)
UMOWA O DZIEŁO NR..........
W dniu …………… r. w Warszawie pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) z siedzibą
w Warszawie ul. Słowackiego 52/54, reprezentowaną przez Rektora-Komendanta nadbryg. Ryszarda
Dąbrowę,

zwaną

dalej

Zamawiającym,

a

Panią/Panem

…………………………………………………………..
∗

pracownikiem/osobą nie będącą pracownikiem SGSP zam. w ....………………………………..

………………………………., zwanym

dalej Wykonawcą, została zawarta umowa treści

następującej:
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące dzieło:
Opracowanie w formie pisemnej i elektronicznej autorskiego programu zajęć włącznie z materiałami
dydaktycznymi
dla
studentów
z
przedmiotu
„…………………………………………………………………………………………………………”
oraz przygotowanie i przeprowadzenie z tego zakresu zajęć dydaktycznych w formie wykładów na
studiach niestacjonarnych/stacjonarnych* Wydziału ..................................................................., w roku
akademickim
………………………/
recenzja
pracy
dyplomowej
na
studiach ............................................. Wydziału ..................................................... SGSP* w roku
akademickim ……………
2. Dzieło powyższe Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia …………………...
roku z zastrzeżeniem doręczenia 1 egzemplarza materiałów dydaktycznych wyznaczonemu
pracownikowi dziekanatu w celu rozprowadzenia wśród studentów w formie elektronicznej lub
pisemnej w terminie:
A/ materiały dydaktyczne uwzględniające łączną liczbę godzin przewidzianych planem studiów dla
danego przedmiotu – doręczane jednorazowo przed rozpoczęciem semestru;
lub
B/ materiały dydaktyczne przygotowane do pojedynczego tematu wykładu z danego przedmiotu –
doręczane każdorazowo nie później niż 3 dni przed planowanymi zajęciami dydaktycznymi lub;
- w dniu prowadzenia zajęć w przypadku materiału pisanego - staroście grupy w ilości wynikającej z
liczby studentów oraz 1 egzemplarz pracownikowi dziekanatu (w takim przypadku koszt wydruku i
rozprowadzenia ponosi Wykonawca).
3. Za wykonanie wymienionego w pkt. l dzieła, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:
………….. zł. brutto (słownie złotych: ………………………………………….…………złotych),



wynikające z obliczenia: ...................................................................................................................... zł. brutto

właściwe wybrać

Kwota wynagrodzenia będzie płatna na podstawie szczegółowego rozliczenia i potwierdzenia
wykonania

dzieła

przez

………………………..............................................................................................……………………..
4. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
dzieła, będącego przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu,
utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i
udostępnienie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim,
następuje z chwilą odbioru końcowego dzieła bez wad i usterek.
a) Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich. Zamawiający ma prawo przenieść
nabyte autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne na inne osoby. Wraz z przeniesieniem autorskich
praw majątkowych i praw pokrewnych Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
b) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw
autorskich, o których mowa w niniejszym punkcie 4, następuje w ramach wynagrodzenia umownego
określonego w punkcie 3. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dzieła
na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 3 obejmuje także przeniesienie majątkowych praw
autorskich do dzieła będącego przedmiotem umowy na zasadach, o których mowa w punkcie 4.
Wynagrodzenie określone w punkcie 3 zostanie wypłacone Wykonawcy po uprzednim doręczeniu
Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku.
6. Jeżeli wykonane dzieło będzie wymagać uzupełnień, Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić dzieło
o wskazane przez Zamawiającego prace dodatkowe w wyznaczonym terminie, w ramach
wynagrodzenia określonego w punkcie 3 niniejszej umowy.
7. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje
prawo jednostronnego rozwiązania umowy i żądania naprawienia przez Wykonawcę powstałych
szkód i strat.
8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania pracy objętej niniejszą umową osobie trzeciej bez
uzyskania zgody Zamawiającego.
9. Dzieło wykona Wykonawca z materiałów własnych.
10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
11. Wynikłe z niniejszej umowy ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
12. W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
……………………………
Wykonawca

…………………………….
Zamawiający

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 26/09
Rektora-Komendanta SGSP
z dnia 28.12.2009ri
(PRZEDMIOT UMOWY: zajęcia dydaktyczne - ćwiczenia/laboratorium/lektoraty, kierowanie pracą
dyplomową, przewodniczenie/udział w komisji egzaminacyjnej)
UMOWA - ZLECENIE NR...........
W dniu ………… r. w Warszawie pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) z siedzibą w
Warszawie ul. Słowackiego 52/54, reprezentowaną przez Rektora-Komendanta nadbryg. Ryszarda
Dąbrowę,

zwaną

dalej

Zamawiającym,

a

Panią/Panem .............................................................................................
pracownikiem/osobą

nie

będącą

pracownikiem

SGSP∗

zam.

w ..................................................................................................................
zwanym dalej Zleceniobiorcą, została zawarta umowa treści następującej:
1. Zamawiający powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać następujące czynności, będące
przedmiotem niniejszej umowy:
Prowadzenie ćwiczeń/laboratorium/lektoratów z przedmiotu .……………………..………, kierowanie
pracą dyplomową ............................... studia ….................... Wydziału ...................... SGSP,
przewodniczenie komisji egzaminacyjnej ............................................................................*
……………………………………………………………………………………………………………
w roku akademickim ………………………………………………………………………………….
2. Czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuję się wykonać w
terminie do dnia

………………... r.

3. Za wykonanie określonych w pkt. l czynności, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:
………….. zł. brutto (słownie złotych: ………………………………………….…………złotych),
wynikające z obliczenia:
.................................................................................................................................................................. zł. brutto

Ostateczna kwota wynagrodzenia będzie obliczona na podstawie szczegółowego rozliczenia godzin z
wykonanych czynności, po wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy i potwierdzeniu odbioru
wykonanych czynności przez ……………………………………………
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 zostanie wypłacone Zleceniobiorcy po uprzednim
doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku.
5. Jeżeli wykonane przez Zleceniobiorcę czynności, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wymagać
będą uzupełnienia, Zleceniobiorca wykona wskazane przez Zamawiającego prace dodatkowe w
wyznaczonym terminie, w ramach wynagrodzenia określonego w punkcie 3 niniejszej umowy.
6. W razie naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej umowy, Zamawiającemu
przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy i żądania naprawienia przez Zleceniobiorcę
powstałych szkód i strat.
7. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą umową osobie trzeciej



bez uzyskania wyraźnej zgody Zamawiającego.
właściwe wybrać

8. Zlecenie wykona Zleceniobiorca z materiałów własnych.
9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
10. Wynikłe z niniejszej umowy ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
11. W sprawach nie normowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
……………………………
Zleceniobiorca

…………………………….
Zamawiający

i

