REKTOR
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA
prof. zw. Ryszard Zimak

OBWIESZCZENIE NR 03/2014
z dnia 16grudnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Rektora nr 08/2014

1. Na podstawie §4 ust. 5 Zarządzenia Rektora nr 06/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w UMFC
ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Zarządzenia
nr 08/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia na rok akademicki
2014/2015 stawek wynagrodzeń ponadwymiarowych oraz stawek umów zleceń
o świadczenie usług edukacyjnych i praktyk pedagogicznych.
2. Podany w załączniku tekst jednolity Zarządzenia uwzględnia zmianę wprowadzoną
Zarządzeniem Rektora nr 16/2014 oraz Zarządzeniem Rektora nr 30/2014.

prof. dr hab. Ryszard Zimak

00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2, tel. 22/827 83 03, faks 22/827 83 10, e-mail: rektor@chopin.edu.pl

Załącznik
do Obwieszczenia nr 03/2014

REKTOR
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA
ZARZĄDZENIE Nr 8/2014
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia na rok akademicki 2014/2015 stawek wynagrodzeń
ponadwymiarowych oraz stawek umów zleceń o świadczenie usług edukacyjnych
i praktyk pedagogicznych
Na podstawie § 65 Statutu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (tekst jedn. z dnia
25.06.2013 r. ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania
innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1571), zarządza się, co następuje:
§1. 1. Utrzymuje się na rok akademicki 2014/2015 stosowaną w UMFC normę przekroczenia
podstawowego wymiaru pensum nauczycieli akademickich.
2. Przypominam jednocześnie, że:
1) Uniwersytet może zobowiązać nauczyciela akademickiego zatrudnionego lub mianowanego na stanowiskach naukowo-dydaktycznych do prowadzenia zajęć w godzinach
ponadwymiarowych w wymiarze ¼ pensum, a na stanowiskach dydaktycznych w
wymiarze ½ pensum,
2) Powierzenie prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze wyższym może mieć miejsce jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez nauczyciela akademickiego. Łączna liczba wszystkich godzin ponadwymiarowych może
być wówczas najwyżej równa wymiarowi pensum nauczyciela akademickiego zatrudnionego lub mianowanego na każdym stanowisku nauczycielskim.
3) Osobom, które prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych, a dodatkowo na studiach
podyplomowych, stażach artystycznych i studiach doktoranckich, wymiar godzin ponadwymiarowych określony w pkt. 2 może być powiększony najwyżej do 1,5krotnego wymiaru pensum.
4) Wymiar, o którym mowa w pkt. 3 jest wymiarem niezależnym od ilości i rodzaju studiów podyplomowych lub staży, na których dany nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia.
5) Osoby niewypełniające pensum, którym powierza się prowadzenie zajęć na studiach
podyplomowych, stażach artystycznych bądź studiach doktoranckich są zobowiązane
w pierwszej kolejności wypełnić całkowicie ustalone dla niej pensum, zaś godziny
ponadwymiarowe (w przypadku ich zaistnienia) powinny być kalkulowane wg ich
wartości od najwyższej do najniższej.
6) Rozszerzenie łącznej ilości godzin pensum i ponadwymiarowych danego nauczyciela
akademickiego ponad wymiar takich godzin wymaga szczegółowo uzasadnionego
wniosku dziekana do prorektora ds. dydaktyki, który pozytywną decyzję w tej kwestii
może wydać wyłącznie w drodze wyjątku na okres zamknięty 1 roku akademickiego.
§2. 1. Na podstawie wyżej przywoływanego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego ustala się w roku akademickim 2014/2015 stawki wynagrodzeń ponadwymiarowych oraz wskaźniki przeliczeniowe dla umów cywilno-prawnych w następującej wysokości:
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Stanowisko
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2
Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora, tytuł naukowy profesora sztuki lub tytuł profesora sztuki,
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6
7

stacjonarne

podyplomowe,
staże artystyczne
i niestacjonarne

doktoranckie

3

4

5

63,-

90,-

108,-

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy
doktora habilitowanego lub doktora, stopień doktora
habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, kwalifikacje
II st. lub kwalifikacje I st., docent posiadający kwalif.
54,81,92,II st., adiunkt posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego
sztuki lub kwalifikacje II st.
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub kwalifikacje I st., starszy wykładowca,
50,72,76,docent,
Asystent, wykładowca, lektor, instruktor
31,45,52,Obowiązkowe praktyki pedagogiczne w studium pedagogicznym
Praktyki pedagogiczne w W-VII w Białymstoku
Stawki nauczycieli szkół baletowych za praktyki pedagogiczne studentów kierunku Taniec, specjalności Pedagogika Baletowa

stawka za godzinę

6
63,-/h
(prof. em.
UMFC - 90,/h)
54,(prof. em.
UMFC –
81,-/h)

50,31,5,10,10,-

2. W przypadku emerytowanych nauczycieli akademickich UMFC, którzy odeszli na emeryturę ze stanowiska profesora, stawki za prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych podniesione są do wymiaru stawek za prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych, natomiast za prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych i doktoranckich pozostają
takie same jak w tabeli w pkt. 4/1 oraz 5/1.
3. Na umotywowany wniosek Dziekana, w stosunku do wykładowców będących wiodącymi
specjalistami z zakresu nowoczesnych technologii lub będących autorytetami z danej dziedziny nauki, Rektor może zwiększyć stawkę wynagrodzenia dla umów cywilnoprawnych maksymalnie o 50 %.1
§3. 1.Zatwierdza się wzory druków powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach:
1) pensum dydaktycznego (zał. nr 1).
2) godzin ponadwymiarowych (zał. nr 2), oraz
3) zestawienie semestralne przepracowanych godzin ponadwymiarowych (zał. nr 3).
2. Zatwierdza się wzory druków powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach
umów cywilno-prawnych:
1) umowa usługi edukacyjnej (zał. nr 4),
2) powierzenie zajęć dydaktycznych (zał. nr 5),
3) rachunek do umowy – zlecenia (zał. nr 6),
4) oświadczenie zleceniobiorcy dla celów podatkowych (zał. nr 7).
§4. Wzory druków, o których mowa w §3 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.
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§2 ust. 3: dodany Zarządzeniem nr 16/2014

2

§5a. W roku akademickim 2014/2015 dla Wydziałów:
1) Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
- kierunek taniec, specjalność pedagogika baletowa oraz choreografia i teoria tańca,
2) Reżyserii Dźwięku w zakresie realizowanego projektu międzyuczelnianej specjalności medialnej
dopuszcza się stosowanie indywidualnych stawek wynagrodzenia na podstawie zgody,
udzielonej przez Rektora2.
§6. Traci moc Zarządzenie Rektora nr 20/2013 z dnia 25 października 2013 r.

prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak
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§5a: dodany Zarządzeniem nr 30/2014
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Zał. nr 7 do Zarządzenia nr 8/2014
OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIA ZUS
DO UMOWY ZLECENIA .........................Z DNIA ……………...
Nazwisko …………………………………………………………………………………………..
Nazwisko rodowe …………………………………………………………………………………
Imiona …………………………………………………………………………………….………..
Data urodzenia ……………………… Miejsce urodzenia ………………………………………..
Obywatelstwo …………………….…
PESEL

NIP

Adres zamieszkania dla celów podatkowych:
kod ………..….. miejscowość…………………….…..................................................................
ulica ……………………………………………...…. nr domu …….……. nr mieszkania ……….
Telefon………………………………………………………………………………………………
województwo………….………………..…Powiat……….………………….….kraj ……………
Oddział NFZ ……………………………………………………………………………………...
Urząd Skarbowy …………………………………………………………………………………...
Jako Zleceniobiorca umowy oświadczam, że:
1. Jestem jednocześnie zatrudniona/ny na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej

2.
3.
4.
5.
6.
7.

w ………………………………………………………………………………………….
Moje miesięczne wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi:
a)  co najmniej minimalne wynagrodzenie**
b)  mniej niż minimalne wynagrodzenie.
 Jestem jednocześnie już ubezpieczona/ny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jako osoba
wykonująca pracę nakładczą, umowę zlecenie lub umowę agencyjną.
 Jestem już ubezpieczona/ny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z innych tytułów niż w pkt 1 i 2
(np. działalność gospodarcza, KRUS)………………………………(podać tytuł).
 Jestem emerytem lub rencistą*.
 Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tak  nie 
Jeśli zaznaczono Tak , określić orzeczony stopień niepełnosprawności:...............................
 Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 26 lat
 Nie pracuję, nie jestem zarejestrowana /ny jako osoba bezrobotna i nie jestem objęta/ty
ubezpieczeniem społecznym z żadnego tytułu.

Zgodnie z powyższym oświadczeniem z tytułu wykonywania tej umowy:
 Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (punkty 1b, 7);
chcę/ nie chcę* być objęta/y dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
 Chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu; chcę/ nie chcę* być
objęta/y dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
 Nie chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników z 29 lipca 2011 r. obwiązującej od
1.01.2012 r. oświadczam, że moja sytuacja prawno-podatkowa uprawnia mnie do posługiwania się
numerem PESEL/NIP (odpowiednio skreślić).
Przepisy o odpowiedzialności karnej/skarbowej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością są mi
znane.

…………………………………….
data
*/ niepotrzebne skreślić
**/minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2014 r. wynosi 1680,00 zł
 zaznaczyć właściwy

podpis zleceniobiorcy

