
Zarządzenie Rektora 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

Nr 17/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wysokości wynagrodzeń dla uczestników konferencji, warsztatów i koncertów 

organizowanych przez 

Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu  

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), niniejszym zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Akademię Muzyczną im. I.J. 

Paderewskiego w Poznaniu (dalej „Akademia”) pracownikom Akademii oraz innym 

osobom w związku z określonym uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez 

Akademię wskazanych w § 2. 

2. Wynagrodzenia wskazane w § 2 stanowią kwoty brutto i obejmują również ewentualne 

koszty transportu i noclegów. 

3. Ilekroć wynagrodzenie podane zostało jako określony przedział stawek wynagrodzenia, 

przy ustalaniu konkretnej wysokości wynagrodzenia bierze się pod uwagę 

w szczególności: rangę wydarzenia oraz koszty transportu i noclegów. 

4. Wynagrodzenia finansowane są w szczególności z opłaty konferencyjnej w wysokości 

300 złotych, którą wnoszą wszyscy uczestnicy ogólnopolskich i międzynarodowych 

konferencji organizowanych przez Akademię. Z opłaty zwolnieni są pracownicy 

Akademii. 

 

§ 2 

1. Wysokość wynagrodzenia za wygłoszenie wykładu lub referatu podczas konferencji 

wynosi: 

a) dla pracownika Akademii – 300,00 złotych, 

b) dla innych prelegentów zamieszkałych lub zatrudnionych w Polsce (w tym 

z innych polskich uczelni lub niezwiązanych ze szkolnictwem wyższym) – 800,00 – 

1500,00 złotych, 

c) dla prelegentów z zagranicy – 2500,00 – 3500,00 złotych. 

2. Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie warsztatów (1-3 dni) wynosi: 

a) dla prelegentów zamieszkałych lub zatrudnionych w Polsce (w tym z innych 

polskich uczelni lub niezwiązanych ze szkolnictwem wyższym) – 1000,00 – 

2000,00 złotych, 

b) dla prelegentów z zagranicy – 2500,00 – 4500,00 złotych. 



3. Wysokość wynagrodzenia za wygłoszenie wykładu lub referatu oraz prowadzenie 

warsztatów lub udział w koncercie wynosi: 

a) dla prelegentów zamieszkałych lub zatrudnionych w Polsce (w tym z innych 

polskich uczelni lub niezwiązanych ze szkolnictwem wyższym) – 2500,00 – 

3000,00 złotych, 

b) dla prelegentów z zagranicy – 4000,00 – 5000,00 złotych. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Rektor 

            

   prof. dr hab. Hanna Kostrzewska 

 


