
Zarządzenie Nr 9/2009/2010 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe 

 

 Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki                    

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla 

poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, 

jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki 

(Dz. U. Nr 164 poz. 1166) 

 

ustalam,  

co następuje:  

§ 1 

 

Z dniem 1 stycznia 2010 roku ustalam następujące wysokości stawek wynagrodzeń dla 

opiekunów praktyk zawodowych: 

 

 

1. Dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych sprawujących 

opiekę nad  studentami odbywającymi praktyki zawodowe ciągłe: 

 

a) za tydzień praktyki za 1 studenta                                20,00zł 

b) za 2 tygodnie praktyki za 1 studenta                           40,00zł 

c) za 3 tygodnie praktyki za 1 studenta                           60,00zł 

d) za 4 tygodnie praktyki za 1 studenta                           80,00zł  

e) za 5 tygodni praktyki za 1 studenta                           100,00zł 

f) za 6 tygodni praktyki za 1 studenta                           120,00zł 

g) za 7 tygodni praktyki za 1 studenta                           140,00zł 

 

2. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki 

zawodowe, o których mowa w pkt 1, mogą otrzymywać: 

 

a) nauczyciele,  wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkołach 

i placówkach w  rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(j.t. Dz. U. z 2004  r.,  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

 

b) wychowawcy, pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w jednostkach 

penitencjarnych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz 

kuratorskich służbach sądowych. 

 

 



§ 2 

 

Dla zakładowych opiekunów/mentorów - pracowników instytucji oświatowych, jednostek 

organizacyjnych systemu pomocy społecznej i resocjalizacyjnych - sprawujących opiekę nad 

studentami odbywającymi śródroczne praktyki pedagogiczne i specjalnościowe – 14,00 zł 

za godzinę. 

 

§ 3 

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 19/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 

nauczycieli, wychowawców i innych pracowników sprawujących opiekę nad studentami 

odbywającymi praktyki zawodowe. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Rektor 

 

                                                                                                  prof. dr hab. inż. Józef Kubik 

 

 


