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ZARZĄDZENIE NR 24/2007 
REKTORA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 1 stycznia 2007 r. 
 

w sprawie dodatków dla społecznych inspektorów pracy 
 

§ 1 

1. Z dniem 1 stycznia 2007 r. dodatki dla społecznych inspektorów pracy wypłacone 
będą w formie zryczałtowanej, uzgodnionej z organizacjami związkowymi: 
1) 60 godzin dla Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy 
2) 40 godzin dla Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy 
3) 30 godzin dla Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy 

2 Ryczałty dla poszczególnych inspektorów wynoszą: 
1) mgr inż. Bogdan Chomicki                                960 zł    od 01.01.2007 r. 
2) Robert Wierzbowski                                          581 zł    od 01.01.2007 r. 
3) dr Mieczysław Rymarczyk.                               897 zł    od 01.01.2007 r. 
4) mgr Agnieszka Zdun (Jelenia Góra)                  478 zł    od 01.01.2007 r. 
5) Ryszard Nowacki                                               447 zł    od 01.01.2007 r. 
6) mgr Kinga Klonowska                                       372 zł    od 01.01.2007 r. 
7) Krzysztof Mikosz                                               412 zł    od 01.01.2007 r. 

3. Kwoty ryczałtowe obowiązują do czasu zmian osobistych wynagrodzeń tych 
pracowników. 

     
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem 1 stycznia 2007 r. 
 
 
                                                                                                                REKTOR 
 
 
 
                                                                                               prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
 
 
Otrzymuje: 
Rektor i Prorektorzy 
Dział Płac 
Społeczni Inspektorzy Pracy 



 

§ 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. 
 
 

REKTOR 
 
 

prof. dr hab. Marian Noga 
 

 
Otrzymują: 

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