
Zarządzenie Nr 17/2008/2009
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2008 r.

w sprawie:  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  za  kierowanie  lub sprawowanie  opieki  nad 
studenckimi praktykami zawodowymi.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.  U.  Nr 164 poz.  1365 ze zm.),  §  53 ust.2  pkt.12 Statutu AWF oraz § 24 ust.  1 
Rozporządzenia  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  w  sprawie  wynagradzania  za  pracę 
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni 
publicznej  (Dz.  U.  Nr  251  poz.1852  ze  zm.)  ustalam  następujące  zasady  wynagradzania 
pracowników i innych osób, kierujących studenckimi praktykami zawodowymi lub sprawującymi 
opiekę nad tym praktykami:

§ 1 

1. Powierzenie  nauczycielowi  akademickiemu,  zatrudnionemu  w  Akademii  Wychowania 
Fizycznego  w  Warszawie  obowiązków  w  zakresie  kierowania  lub  sprawowania  opieki  nad 
studenckimi praktykami zawodowymi następuje na podstawie decyzji Dziekana.

2. Za  kierowanie  studenckimi  praktykami  zawodowymi  na  danym  kierunku  kształcenia 
nauczycielowi akademickiemu, będącemu pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego w 
Warszawie przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 65% minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

3. Za  sprawowanie  opieki  nad  studenckimi  praktykami  zawodowymi  na  danym  kierunku 
kształcenia  nauczycielowi  akademickiemu  będącemu  pracownikiem  Akademii  Wychowania 
Fizycznego w Warszawie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 45% do 65% 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w zależności od liczby studentów i czasu 
praktyki.  Na Wydziale Rehabilitacji wysokość dodatkowego wynagrodzenia za sprawowanie 
opieki  nad praktykami  będzie  ustalana w zależności  od ilości  studentów przy zastosowaniu 
zasady  2  zł  50  gr  od  jednego  studenta,  nie  więcej  niż  65%  minimalnego  wynagrodzenia 
zasadniczego asystenta.

4. Dodatkowe wynagrodzenie za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami 
zawodowymi nie  dotyczy nauczycieli  akademickich,  którzy odbywają ze studentami zajęcia 
praktyczne, które powinny być wliczone w wymiar rocznego pensum dydaktycznego.

5. Dziekan  Wydziału  może  powierzyć  sprawowanie  opieki  nad  studenckimi  praktykami 
zawodowymi osobom współpracującym z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie na 
podstawie umów cywilnoprawnych, w granicach środków przewidzianych na ten cel w planie 
rzeczowo-finansowym Uczelni na dany rok.

6. Przyznanie  dodatkowego  wynagrodzenia  za  sprawowanie  lub  kierowanie  studenckimi 
praktykami  zawodowymi  następuje  na  wniosek  Dziekana  Wydziału,  potwierdzającego 
wykonywanie opieki lub kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi przez pracownika 
zatrudnionego na tym Wydziale.

7. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi na podstawie 
umowy  cywilnoprawnej  jest  wypłacane  po  zakończeniu  praktyki  i  potwierdzeniu  przez 
Dziekana  Wydziału  faktu  sprawowania  opieki  z  uwzględnieniem liczby studentów objętych 
praktyką i liczby jej godzin.



8. Umowy  cywilnoprawne  o  sprawowanie  opieki  nad  studenckimi  praktykami  zawodowymi 
sporządzane są w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i rejestrowane przez Kwestora Uczelni.

9. jeden egzemplarz umowy otrzymuje Dziekanat, a drugi – Kwestor Uczelni.

§ 2

1. Szczegółowe zasady i formy odbywania praktyk na poszczególnych kierunkach studiów oraz 
zakres  obowiązków  i  sposób  wynagradzania  osób  którym  powierzono  kierowanie  lub 
sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi określają Dziekani Wydziałów.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Niniejszym traci  moc  Zarządzenie  nr  3/2002/2003  Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

       Rektor 

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


