
ZARZĄDZENIE NR 9/2010 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 

w Krakowie  
z dnia 24 lutego 2010 roku 

 
w sprawie zlecania i rozliczania zajęć na studiach niestacjonarnych 

 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 14. ust. 3 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796) zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Zlecenia na prowadzenie zajęć przez inne Wydziały lub Jednostki pozawydziałowe 
winny być przesłane do tych Jednostek nie później niż do 10 września dla zajęć na 
II roku i wyższych latach oraz do 30 września w przypadku zajęć dla I roku studiów. 
Uzupełniające zlecenia i korekty zleceń na zajęcia w semestrze letnim przesłać należy 
do 31 stycznia. 

2. Zlecenia, które zawierają wstępną kalkulacją kosztów (w dwóch egzemplarzach) 
przesyła się do Dziekana Wydziału (Kierownika Jednostki pozawydziałowej) 
przyjmującego zlecenie, z ewentualnym wskazaniem Katedry lub pracownika, 
przewidywanych do prowadzenia zajęć. 

W zleceniu przygotowanym w formie zestawienia (załącznik 1) należy podać:  
• kierunek studiów, rok studiów, rok akademicki, oznaczenie semestru (zimowy, 

letni) liczbę studentów, wysokość opłaty oraz sumę wpłat za dany semestr, 
• rodzaj i wymiar wszystkich zajęć prowadzonych w semestrze oraz liczbę grup 

studenckich dla poszczególnych rodzajów zajęć, 
• wstępnie oszacowaną kwotę za zajęcia zlecane. 

3. Wysokość kwot za dany semestr (zimowy, letni) przekazywanych Jednostkom 
przyjmującym zlecenie oblicza się z zależności: 

 
 

Si = Mi Kprop  (1) 

gdzie: 
Si – kwota przekazywana Jednostkom za prowadzenie i-tego przedmiotu, 
Kprop – stawka za jedną godzinę zajęć proponowana przez Wydział zlecający, 
Mi – liczba godzin i-go przedmiotu. 
 
Proponowaną stawkę (Kprop) za jedna godzinę zajęć oblicza się wg wzoru: 
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gdzie: 
F - suma wpłat dokonywanych przez studentów (F= L · f, przy czym L oznacza liczbę 
studentów, f - wysokość opłaty za semestr), 

∑ iM - suma wszystkich godzin w semestrze, 

Wj [0,4; 0,5; 0,6; 0,7] – współczynnik kosztochłonności, przy czym Wj = 0,4 może być 
stosowany tylko dla zajęć prowadzonych w ZOD. 
 



 
 
Proponowana stawka za jedną godzinę (Kprop) obliczana ze wzoru (2) powinna spełniać 
warunek: 

 

Kmax ≥ Kprop   ≥  1,3 Kmin (1+n1) (1+n2)  (3) 

 
gdzie: 
Kmin – minimalna stawka ustalana wg aktualnego taryfikatora MNiSW za jedna godzinę 
zajęć: 

a) prowadzonych przez adiunkta posiadającego stopień doktora, przyjmowana 
dla Wydziałów i Szkół (w roku 2009 stawka ta wynosi 1,8% od kwoty 2.700 zł)  

b) prowadzonych przez lektora lub instruktora, przyjmowana dla Jednostek 
pozawydziałowych,  

n1 – współczynnik uwzględniający pochodną od wynagrodzeń (n1=0,31 w roku 2009),  
n2 – współczynnik uwzględniający koszty ogólne (n2= 0,08 w roku 2009), 
Kmax – maksymalna stawka za jedną godzinę zajęć obliczana z zależności: 

 
 

Kmax = 2,6 Kmin (1+n1) (1+n2) (4) 
 
 

Jeżeli po zastosowaniu współczynnika Wj= 0,7 nie jest spełniony warunek:  
 
 

Kprop≥  1,3 Kmin (1+n1) (1+n2) 
 
 

wówczas Jednostka zlecająca zajęcie przekazuje Jednostce przyjmującej zlecenie 
kwotę wybraną jako większą, co można zapisać wzorem (5): 

 
 

K = max{ Kprop, Kmin (1+n1) (1+n2)}     (5) 

gdzie: 
Kprop - wyliczono na podstawie wzoru (2) 
 
 
W tym przypadku Jednostka przyjmująca zlecenie może powiadomić Rektora 
o podjęciu się prowadzenia zajęć, mimo, że nie uzyskała funduszy wystarczających na 
pokrycie kosztów godzin  ponadwymiarowych. 
 
Jeżeli Kprop obliczane ze wzoru (2) jest większe od Kmax wyznaczonego z zależności (4) 
to Jednostka zlecająca zajęcia przekazuje Jednostce przyjmującej zlecenie kwotę Si 
obliczoną wg wzoru: 

 
Si = Kmax · Mi  (6) 

 
 
4. Dziekan Wydziału (Kierownik Jednostki) przyjmujący zlecenie potwierdza przyjęcie 

proponowanych warunków finansowych (po ewentualnych negocjacjach) na drugim 
egzemplarzu zlecenia (załącznik 1) i przekazuje go w terminie do 30 września 
Wydziałowi zlecającemu zajęcia. 

5. Wydziały prowadzące studia niestacjonarne, przesyłają zbiorcze zestawienia 
proponowanych funduszy do wszystkich Wydziałów i Jednostek (załącznik 2), którym 
zlecono prowadzenie zajęć, w terminie do 30 listopada (dla semestru zimowego) 
i 30 kwietnia (dla semestru letniego). 



6. Wydziały prowadzące studia niestacjonarne dokonują zestawienia funduszy 
przekazywanych do Wydziałów i Jednostek prowadzących zajęcia zlecone 
(załącznik 3) i w terminie do dnia 15 grudnia (dla semestru zimowego) i 31 maja (dla 
semestru letniego) przesyłają je do Kwestury AGH, a kopie do wszystkich 
zainteresowanych Jednostek. 
Do zestawienia należy dołączyć podpisane przez Dziekanów zainteresowanych 
Wydziałów noty księgowe, stanowiące dla Kwestury podstawę rozliczenia środków 
finansowych. 
 

§ 2 
 

Wydziały zlecające zajęcia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych pokrywają 
koszty delegacji pracowników Jednostek realizujących zajęcia na poziomie nie 
niższym niż są przyjęte w ich Jednostkach macierzystych. Delegacje wystawia 
Jednostka prowadząca zajęcia i przekazuje je na Wydział zlecający do rozliczenia 
w jego koszty. 
 

§ 3 
 
Prowadzenie zajęć z przedmiotów podstawowych powinno być zlecane Jednostkom 
specjalistycznym. Jednostki prowadzące przedmioty podstawowe winny uwzględniać 
sugestie Jednostek organizujących studia niestacjonarne, odnośnie obsady 
personalnej zlecanych im zajęć. Lista osób prowadzących wykłady podlega 
zatwierdzeniu przez Radę Jednostki organizującej studia. 
 

 
§ 4 

 
Traci moc Zarządzenie Nr 24/2008 Rektora AGH z dnia 6 października 2008 roku 
w sprawie zlecania i rozliczania zajęć na studiach niestacjonarnych. 

 
 

§ 5 
 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
    
         
 
 
 

R E K T O R 
 

            prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


