
 

M O N I T O R  
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 
 

 

Poz. 438 

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-100/18 

REKTORA 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 5 listopada 2018 r. 

 

w sprawie określenia zasad wynagradzania za kierowanie i sprawowanie opieki nad praktykami 

na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), dalej jako „ustawa”, § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i 

przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2063; dalej jako: rozporządzenie) w zw. z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) 

oraz § 29 ust. 3 pkt 2 Statutu KUL określa się zasady wynagradzania za kierowanie i sprawowanie opieki 

nad praktykami na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II: 

 

§ 1 

1. Opiekunowi Praktyk z tytułu realizowanych zadań przysługuje wynagrodzenie w wysokości 45% 

stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w rozporządzeniu. 

2. Opiekunowi Praktyk, któremu powierzono opiekę nad grupą większą niż 50 studentów przysługuje 

wynagrodzenie zwiększone o dodatkowe 5% wynagrodzenia asystenta za każdą rozpoczętą dziesiątkę 

studentów, z zastrzeżeniem, że łączne wynagrodzenie nie może przekroczyć 65% wynagrodzenia 

asystenta. 

3. Opiekunowi Praktyk, któremu powierzono opiekę nad grupą mniejszą niż 30 studentów przysługuje 

wynagrodzenie pomniejszone o: 

1) 5% wynagrodzenia asystenta w przypadku grupy liczącej od 20 do 29 studentów, 

2) 10% wynagrodzenia asystenta w przypadku grupy liczącej od 10 do 19 studentów, 

3) 15% wynagrodzenia asystenta w przypadku grupy liczącej mniej niż 10 studentów. 

4. Wydziałowemu Koordynatorowi Praktyk z tytułu realizowanych zadań przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości 30% wynagrodzenia asystenta, a jeśli Wydziałowy Koordynator Praktyk pełni 

jednocześnie funkcję Opiekuna Praktyk, przysługuje mu jedno, wyższe wynagrodzenie. 

 

§ 2 

1. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia składa Opiekun Praktyk u Wydziałowego Koordynatora Praktyk 

wraz ze sprawozdaniem z opieki nad praktykami, po zakończeniu roku akademickiego, w którym 

odbywały się praktyki. Po rozliczeniu Opiekuna Praktyk z wykonanej pracy przez Wydziałowego 



 

Koordynatora Praktyk, wniosek podlega akceptacji Dziekana. Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia 

stanowi załącznik do zarządzenia. 

2. Wydziałowy Koordynator Praktyk składa wniosek o wypłatę wynagrodzenia u Dziekana. 

3. Wypłata wynagrodzenia następuje w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku akademickiego, 

w którym sprawowano opiekę nad praktykami. 

 

§ 3 

1. Opieka nad praktykami realizowana w roku akademickim 2017/2018 rozliczana jest według 

dotychczasowych zasad, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepisy § 1 ust. 4 oraz § 2 ust. 2 stosuje się do rozliczeń za opiekę nad praktykami realizowaną w roku 

akademickim 2017/2018. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        z up. Prorektor ds. ogólnych: 

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 

 



 

Załącznik do zarządzenia Rektora KUL nr ROP-0101-100/18 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad 

wynagradzania za kierowanie i sprawowanie opieki nad praktykami na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II (Monitor KUL poz. 438). 

Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia dla Opiekuna Praktyk 

 

Imię i nazwisko:  ............................................................................  

Wydział: .........................................................................................  

Jednostka/katedra: ..........................................................................  

Telefon: ..........................................................................................  

Adres e-mail: .................................................................................  

 

 

Prorektor właściwy ds. praktyk 

 

 

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji 

Opiekuna Praktyk / Wydziałowego Koordynatora Praktyk 

w roku akademickim ….................................. 

 

 

Wydział 

 

 

Kierunek / 

kierunki studiów 

 

Specjalność / 

specjalności 

 

Liczba studentów 

będących pod opieką* 

 

 

 

 

............................................................ 

Opiekun Praktyk (data i podpis) 

 

............................................................ 

Wydziałowy Koordynator Praktyk (data i podpis) 

 

 

........................................................................ 

Dziekan Wydziału (data i podpis) 

 

 

 

 

Zweryfikowano: 

 

za Dział Kształcenia:  ....................................................................  

 

za Dział Spraw Pracowniczych:  ...................................................  

 

Zatwierdzam:  ................................................................................  

Prorektor właściwy ds. praktyk 

 

________________________ 
* wypełnia się w wypadku wniosku Opiekuna Praktyk 


