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Zarządzenie Nr R.Z.0211.20.2021 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 11 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie: stawek wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

oraz opiekunów dydaktycznych pedagogicznych praktyk zawodowych 

i kierowników tych praktyk z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu 

Uczelni, w zw. z § 22 ust. 2 Regulaminu wynagradzania stanowiącego załącznik  

nr 1 do zarządzenia nr R/Z.0201-95/2020 Rektora z dnia 9 listopada 2020 roku, zmienionego 

zarządzeniem nr R/Z.0201-104/2020 Rektora z dnia 7 grudnia 2020 roku zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Za każdą zrealizowaną w ramach ćwiczeń praktycznych w szkole godzinę lekcyjną zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z uczniami lub wychowankami, 

prowadzoną przez nauczyciela zatrudnionego w szkole lub w innych jednostkach systemu 

oświaty (zwanego dalej nauczycielem szkolnym) przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości 50% stawki godziny ponadwymiarowej asystenta zatrudnionego 

w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 

zwanego dalej Uczelnią (brutto).  

2. Z tytułu omówienia zrealizowanej godziny lekcyjnej zajęć – ze studentami 

i prowadzącym praktykę nauczycielem akademickim – nauczycielowi szkolnemu 

dolicza się ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 50% powyższej stawki, 

czyli wówczas wynagrodzenie wynosi łącznie 75% godziny ponadwymiarowej asystenta 

zatrudnionego w Uczelni(brutto). 

 

§ 2 

1. Nauczyciel szkolny za opiekę nad studentem odbywającym praktykę, otrzymuje 

wynagrodzenie według stawek uzależnionych od długości praktyki.  

2. Za każdego studenta, który odbył praktykę pedagogiczną, opiekunowi przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości (brutto): 

1) trzykrotności stawki godziny ponadwymiarowej asystenta zatrudnionego w Uczelni 

– przy tygodniowym wymiarze praktyki (do 29 godzin);  



2) czterokrotności stawki godziny ponadwymiarowej asystenta zatrudnionego 

w Uczelni– przy dwutygodniowym wymiarze praktyki (30 - 44 godzin); 

3) pięciokrotności stawki godziny ponadwymiarowej asystenta zatrudnionego 

w Uczelni– przy trzytygodniowym wymiarze praktyki (45 - 59 godzin); 

4) sześciokrotności stawki godziny ponadwymiarowej asystenta zatrudnionego 

w Uczelni– przy czterotygodniowym wymiarze praktyki (60 - 74 godzin); 

5) siedmiokrotności stawki godziny ponadwymiarowej asystenta zatrudnionego 

w Uczelni– przy pięciotygodniowym wymiarze praktyki (75 - 90 godzin); 

6) ośmiokrotności stawki godziny ponadwymiarowej asystenta zatrudnionego 

w Uczelni– przy sześciotygodniowym wymiarze praktyki (powyżej 90 godzin). 

 

§ 3 

Za stawkę godziny ponadwymiarowej przyjmuje się wynagrodzenie obowiązujące w danym 

roku akademickim na studiach stacjonarnych, zgodnie z odrębnym zarządzeniem Rektora. 

 

§ 4 

Opiekunowi dydaktycznemu pedagogicznych praktyk zawodowych (nauczycielowi 

akademickiemu zatrudnionemu w Uczelni) przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za opiekę 

nad daną praktyką obliczane według niżej opisanych zasad, z zastrzeżeniem zapisów  

§ 6 niniejszego Zarządzenia. 

 

Tygodnie praktyk (wymiar godzinowy) Wynagrodzenie za opiekę nad praktyką 

dla opiekuna dydaktycznego – nauczyciela 

akademickiego z UP (stawka za jednego 

studenta) 

Do trzech tygodni (do 59 godzin) wartość jednej godziny ponadwymiarowej 

wg stanowiska zatrudnienia opiekuna 

Powyżej trzech tygodni (powyżej 59 godzin)  wartość dwóch godzin ponadwymiarowych 

wg stanowiska zatrudnienia opiekuna 

 

§ 5 

Kierownikowi praktyk za zadania związane z kierowaniem obowiązkowymi studenckimi 

praktykami pedagogicznymi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50% 

wartości godziny ponadwymiarowej asystenta zatrudnionego w Uczelni  (brutto),  

z zastrzeżeniem zapisów § 6 niniejszego Zarządzenia: 

1) za praktykę zawodową jednego studenta; 

2) za jedną grupę ćwiczeniową. 

 

§ 6 

Nauczycielowi akademickiemu za kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi 

lub sprawowanie opieki nad tymi praktykami przysługuje jednorazowo w danym roku 

akademickim dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 65 % stawki minimalnego 

wynagrodzenia asystenta.  

 

  



§ 7 

Stawki określone w niniejszym Zarządzeniu obowiązują począwszy od dnia 1 października 

2021 r. 

§ 8 

Traci moc decyzja nr 15/2002 Prorektora ds. Studenckich z dnia 10 lipca 2002 roku 

oraz decyzja nr RO/D.0201-27/2012 Prorektora ds. Studenckich z dnia 27 września 2012 roku. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

           R e k t o r 

       Prof. dr hab. Piotr Borek  


