
BSP.021.7.2022          

Zarządzenie Nr 50/22 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznania i wypłacania dodatku za praktyki 

Na podstawie § 13a Regulaminu wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w zw. z art. 136 

ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.574 

ze zm.)  

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Nauczycielowi akademickiemu za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami  

zawodowymi przysługuje jednorazowy dodatek za praktyki. 

2. Dodatek za praktyki, o którym mowa w ust. 1, przysługuje po złożeniu sprawozdania  

z wykonanych zadań opiekuna praktyki kierownikowi działu nauczania. Zakres 

obowiązków uczelnianego opiekuna praktyk określa Regulamin praktyk zawodowych.  

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 opiekun praktyki składa kierownikowi działu 

nauczania nie później niż do końca października następnego roku akademickiego. 

4. Wysokość dodatku za praktyki określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

5. Dodatek za praktyki wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi działu nauczania i kwestorowi.  

 

                                                                            

§ 3. 

Tracą moc  Zarządzenie Nr 3/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie dodatku zadaniowego dla nauczycieli akademickich za 

sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku i Zarządzenie Nr 154/20 zmieniające załącznik do Zarządzenia Nr 

3/20 Rektora w sprawie dodatku zadaniowego dla nauczycieli akademickich za sprawowanie 

opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
Rektor 

Państwowej  Uczelni  Zawodowej 

we Włocławku 

 

 

dr Robert Musiałkiewicz



 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/22 

Rektora PUZ we Włocławku  

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

Wysokość stawki dodatku za praktyki przyznawanego za sprawowanie opieki  

nad studenckimi praktykami zawodowymi  

 

Lp.  
Wielkość grupy studenckiej podlegającej 

jednemu opiekunowi 

Wysokość dodatku za praktyki 

 
Uwagi  

1.  
1 – 20 studentów 25 % 

Minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego dla asystenta 

ustalonego w Regulaminie 

wynagradzania PUZ we 

Włocławku 

2.  21 – 30 studentów 35 % 

3.  
31 – 40  studentów 45 % 

4.  
41 – 50 studentów 55 % 

5.  
51 – i więcej studentów 65 % 

 

 
 


