
Zarządzenie Nr 52/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 1 marca 2013 r. 

 

 

 w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia za kierowanie i sprawowanie opieki nad 

studenckimi praktykami zawodowymi  

 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 166 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 

roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 

pkt 20 i ust. 3 Statutu AWF oraz § 12 pkt 2 i § 14 Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za 

pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych 

w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447), ustalam następujące zasady wynagradzania 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa i 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. Nauczyciele akademiccy niewypełniający ustalonego przez dziekana na dany rok 

akademicki pensum dydaktycznego (jeżeli są zatrudnieni do prowadzenia zajęć na 

studiach stacjonarnych), nie mogą otrzymać za ten rok akademicki dodatkowego 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 i 4. 

3. Za kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi nauczycielowi akademickiemu 

będącemu pracownikiem AWF Warszawa przysługuje jednorazowo w danym roku 

akademickim dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 65% 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonego w Rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i 

przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w 

uczelni publicznej. 

4. Za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi nauczycielowi 

akademickiemu będącemu pracownikiem AWF w Warszawie przysługuje jednorazowo w 

danym roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 

65% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonego w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków 

wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 

5. Kwotową wysokość jednorazowego rocznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 i 

4, proponuje dziekan, biorąc pod uwagę ilość obowiązków danego pracownika 

związanych z opieką lub kierowaniem studenckimi praktykami zawodowymi. 

Nauczycielowi akademickiemu może być przyznane tylko jedno dodatkowe 

wynagrodzenie rocznie, o którym mowa w ust. 3 i 4, niezależnie od liczby praktyk, nad 

którymi sprawuje opiekę lub którymi kieruje. 



6. Wynagrodzenie za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami 

zawodowymi nauczyciel akademicki otrzymuje po danym roku akademickim, w którym 

kierował lub sprawował opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi, po 

zatwierdzeniu wykonanej pracy przez dziekana (oraz kierownika praktyk, w przypadku 

wniosku o wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów zawodowych praktyk studenckich). 

7. Liczba studentów powierzonych opiece jednego nauczyciela akademickiego powinna być 

uzasadniona pod względem merytorycznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Liczba ta 

nie powinna być: 

a) niższa niż 10 osób na kierunkach studiów pielęgniarstwo, fizjoterapia i kosmetologia 

(z zastrzeżeniem ust. 8), 

b) niższa niż 15 osób na pozostałych kierunkach studiów prowadzonych przez AWF 

Warszawa. 

8. W szczególnych wypadkach, uzasadnionych w szczególności realizacją praktyk na 

oddziałach szpitalnych, gdzie zachowanie minimalnej wielkości grupy, o której mowa w 

ust. 7, mogłoby wykluczyć możliwość realizacji praktyk ze względu na brak zgody 

podmiotu zewnętrznego na jednoczesne wejście na oddział szpitalny grupy studentów o 

takiej liczebności, wielkość grupy powierzonych opiece jednego nauczyciela 

akademickiego może zostać zmniejszona do 8 osób.  

 

§ 2 

 

1. Wydział w ramach środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną, wydziela 

w planie rzeczowo-finansowym środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych 

z organizacją praktyk na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym na 

wynagrodzenia opiekunów i kierowników praktyk. 

2. Szczegółowe zasady i formy odbywania praktyk na poszczególnych kierunkach studiów 

prowadzonych przez wydział oraz zakres obowiązków osób którym powierzono 

kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi określają 

dziekani, właściwe regulaminy praktyk oraz w stosunku do opiekunów praktyk – również 

właściwi kierownicy praktyk.  

3. Studenci kierowani na praktyki są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. 

o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych 

okolicznościach (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz 1674 z późn. zm.). Świadczenia określone 

w tej ustawie są finansowane ze środków budżetu państwa. 

4. Studenci kierowani na praktyki są zobowiązani posiadać aktualną książeczkę zdrowia, 

jeżeli obowiązek taki wynika z tytułu miejsca odbywania praktyk. 

 

§ 3 

 

Wynagrodzenie dla opiekuna praktyk studenckich, jak i kierownika praktyk studenckich 

wypłacane jest na postawie wzoru wniosku o wypłatę wynagrodzenia stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

 

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 wydziału na dany rok, z zachowaniem poniższych zasad: 



1) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi na 

podstawie umowy cywilnoprawnej jest wypłacane po zakończeniu praktyk i 

potwierdzeniu przez dziekana faktu sprawowania opieki, z uwzględnieniem liczby 

studentów objętych praktyką i liczby jej godzin, 

2) Umowy cywilnoprawne o sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami 

zawodowymi sporządzane są w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i rejestrowane 

przez kwesturę Uczelni. Jeden egzemplarz umowy otrzymuje dziekan, a drugi –

kwestor Uczelni. 

 

§ 5 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Z dniem wejścia życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Rektora 

Nr 17/2008/2009 z dnia 1 grudnia 2008 r.  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 

za kierowanie lub  sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami  zawodowymi, wraz 

z aneksem nr 1 z dnia 23 listopada 2009 r. 

 

 

 

                                                                               Rektor 

                                                                              AWF w Warszawie 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 52/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

z dnia 1 marca 2013 r.  

 

 

 

Dział Płac  

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  

 

  

 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ WYNAGRODZENIA 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 52/2012/2013 Akademii Wychowania Fizycznego z dnia 1 marca 2013 r. 

proszę o wypłacenie wynagrodzenia: za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami 

zawodowymi  

 

Lp. 
 

Imię i 

Nazwisko 
 

Kierunek 
 

Forma studiów  

 
 

Liczba  

studentów 
 

Rok 

akademicki 
 

Kwota wynagrodzenia 
 

       

 

 

 

 

Źródło finansowania:………………………………………         

 

Ujęto w planie rzeczowo-finansowym…………………….  

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                               ………………………………  

                                                                                                        podpis i pieczątka Dziekana Wydziału 

 

PROREKTOR ds. Studenckich 

i Kształcenia 

 

 

……………………………………… 

 

         

 

 

 

…………………………………………  

Kierownik praktyk
1 

                                                           
1
 Podpisuje w przypadku wniosku o wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów zawodowych praktyk studenckich 


