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ZARZĄDZENIE NR 22/2007 
REKTORA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 1 kwietnia 2007 r. 
 

w sprawie wynagradzania pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku 
starszego wykładowcy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego 

 
§ 1 

 
1. W oparciu o tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

akademickich, zamieszczoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania 
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni państwowej (Dz. U. z 2006 r. nr 251 poz. 1852) ustalam 
wynagrodzenie zasadnicze starszego wykładowcy ze stopniem naukowym doktora 
habilitowanego  
w wysokości 3 640 zł.  

2. W przypadku zmiany wysokości stawki wynagrodzenia przewidzianej w rozporządzeniu, 
o którym mowa w ust. 1, stosownej zmianie ulegnie również wysokość stawki 
wynagrodzenia dla starszych wykładowców posiadających stopień naukowy doktora 
habilitowanego przewidzianej niniejszym Zarządzeniem. 

              
§ 2 

 
          Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje osobom uprawnionym  
od pierwszego dnia miesiąca następującego po obronie rozprawy habilitacyjnej i podjęciu 
przez Radę Wydziału uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego. 
 

§ 3 
 
          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r. Do dnia wejścia w życie 
niniejszego Zarządzenia, wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy pozostaje bez zmian. 
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§ 4 
 Studentowi odbywającemu praktyki na podstawie umowy o pracę, a także 
na podstawie skierowania, w przypadku, gdy otrzymuje on z Uczelni środki na pokrycie 
kosztów wyżywienia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie wypłaca się stypendium 
socjalnego przez okres, za który otrzymał te środki. Student może zrezygnować z pokrywania 
przez Uczelnię kosztów wyżywienia. 

 
§ 5 

Student odbywający praktykę w ciągu semestru w terminach (tzn. dniach, godzinach), 
które nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi na Uczelni - nie otrzymuje od Uczelni żadnych 
świadczeń z tytułu praktyki. 
 

§ 6 
Dziekan może zaliczyć studentowi jako praktykę wykonywaną przez niego pracę 

zarobkową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu 
praktyki. W takim przypadku studentowi nie przysługują od Uczelni żadne świadczenia 
z tytułu praktyki. 

§ 7 
Dziekan może wyrazić zgodę na zastąpienie wakacyjnej praktyki zawodowej 

zbieraniem materiałów do pracy dyplomowej i zapoznawaniem się z działalnością 
przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej (bądź kilku jednostek) w okresie zajęć 
na uczelni. W takim przypadku studentowi nie przysługują od uczelni żadne świadczenia 
z tytułu praktyki. 
 

§ 8 
Student otrzymuje zwrot kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt l, 2 i 3  

po zaliczeniu praktyki. 
 

§ 9 
 Z dniem 30 września 2004 r. utraciło moc Zarządzenie nr 41/2003 Rektora Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 31 października 2003 r. w sprawie 
zasad zwrotu kosztów poniesionych przez studenta w związku z praktyką zawodową. 
 

§ 10 
Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 października 2004 r. 
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Otrzymują: 

1. Dziekanaty 
2. Dział Nauczania 
3. Dział Obsługi Dydaktyki 
4. Kwestura 
5. Dział Domów Studenckich 
6. Dział Organizacyjno-Prawny 
7. a/a 

 



 

 

 


