
 

 

SENAT 
 

UCHWAŁA NR  105/2007 
 

SENATU AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO 
WE WROCŁAWIU 

z dnia 22 listopada 2007 r. 
 
 

w sprawie 
  

zmiany Uchwały Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z 
dnia 31 maja 2007 r. w sprawie Zasad rozliczania zajęć dydaktycznych w roku 

akademickim 2007/2007 
  

 
Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 12 
Statutu Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 

Senat postanawia co następuje: 
 

§ 1 
 

Punkt 7 Uchwały Senatu z dnia 31 maja 2007 r. otrzymuje następujące brzmienie:  
„Prowadzący zajęcia w językach obcych otrzymują dodatek do wynagrodzenia w wysokości  
2/3 % wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę zajęć w języku obcym w semestrze, 
łącznie jednak nie więcej niż 40%. Dodatek ten przyznaje się na 4 miesiące w semestrze. Jest 
on wypłacany jednorazowo, po odbyciu wszystkich zajęć w danym semestrze i złożeniu 
sprawozdania wykazującego faktyczną ilość zrealizowanych godzin dydaktycznych,  
w wysokości ustalonej wg zasad określonych wyżej. Płatność następuje w najbliższym 
terminie wypłat wynagrodzenia zasadniczego, następującym po 21 dniach od daty złożenia  
w Dziale Nauczania sprawozdania z wykonania zajęć dydaktycznych przeprowadzonych  
w językach obcych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor AE może ustalić inne 
zasady i terminy wypłaty dodatku do wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć  
w językach obcych.” 

§ 2 
 

Pozostałe postanowienia Uchwały Senatu pozostają bez zmian. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
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