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Dzia³ 1. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli akademickich

Dla jednostek podklasy 85.42.B. Szko³y wy¿sze.

Wyszczególnienie Ogó³em
Z tego

profesorowie
a)

adiunkci
b)

asystenci
c)
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Przeciêtna liczba zatrudnionych
d) 1

Wynagro-
dzenia

e)

brutto
w tys. z³
(z jednym
znakiem po
przecinku)

ogó³em 2 , , , ,

w
tym
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osobowe

3 , , , ,

w tym za godziny
ponadwymiarowe

4 ,
,

Liczba godzin ponadwymiarowych 5

a)
Profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajni, profesorowie wizytuj¹cy.

b)
Adiunkci, docenci, starsi wyk³adowcy, starsi kustosze dyplomowani, dokumentaliœci dyplomowani, adiunkci biblioteczni, adiunkci

dokumentacji i informacji naukowej.
c)

Asystenci, wyk³adowcy, lektorzy, instruktorzy, asystenci biblioteczni, asystenci dokumentacji i informacji naukowej.
d)

Po przeliczeniu pracowników niepe³nozatrudnionych na
pe³ne etaty.

e)
Wynagrodzenia osobowe, wyp³aty z tytu³u udzia³u w zysku lub w nadwy¿ce bilansowej w spó³dzielniach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery bud¿etowej. Bez

wynagrodzeñ osobowych wyp³aconych pracownikom obcym i zatrudnionym poza granicami kraju.
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