
ZARZĄDZENIE NR 26/2010 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 

w Krakowie  
z dnia 12 lipca 2010 roku 

 
 

w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania zajęć dydaktycznych na 
wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych AGH 

 
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 9 uchwały nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 
26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych 
w Akademii Górniczo-Hutniczej na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego 
obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych, zarządzam, co następuje: 

 
 
 

§ 1 
 
Rodzaje zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum, jego wymiar  
i dopuszczalne obniżenia jak również maksymalną liczebność grup studenckich określa 
uchwała nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. 

 
§ 2 

 
Wydziały mają obowiązek przygotować i dostarczyć planowane obciążenie dydaktyczne 
pracowników wydziału oraz planowaną liczbę godzin ponadwymiarowych do Działu 
Nauczania w terminie do dnia 31 października każdego roku akademickiego wraz  
z uchwałą rady wydziału zawierającą regulacje, o których mowa w uchwale nr 67/2010 
Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. 

 
§ 3 

 
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października każdego roku akademickiego 
dziekan wydziału zobowiązany jest dostarczyć do Działu Nauczania planowane obciążenie 
dydaktyczne pracowników wydziału, emerytowanych nauczycieli akademickich, 
specjalistów spoza Uczelni prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz uczestników studiów 
doktoranckich, z rozbiciem na poszczególne rodzaje zajęć oraz planowaną liczbę godzin 
ponadwymiarowych. 

 
§ 4 

 
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października każdego roku akademickiego 
dziekan wydziału zobowiązany jest dostarczyć do Działu Nauczania: 

1) jeden egzemplarz sprawozdania z wykonania zadań dydaktycznych 
poszczególnych pracowników jednostki za rok ubiegły, w układzie identycznym do 
planu obciążeń wraz ze wskazaniem liczby godzin ponadwymiarowych, stawki za 
godziny ponadwymiarowe zgodnie z § 7 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 publicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 
1852 z późn. zm.) oraz kwoty za godziny ponadwymiarowe, zatwierdzonego przez 
dziekana wydziału; 



2) dwa egzemplarze polecenia wypłaty za godziny ponadwymiarowe wraz ze 
wskazaniem liczby godzin ponadwymiarowych objętych prawami autorskimi 
(zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2010 Rektora AGH z dnia 18 stycznia 2010 r.), 
przygotowanych na podstawie oświadczeń pracowników jednostki, zatwierdzone 
przez dziekana wydziału; 

3) dokładny wykaz godzin wymienionych w § 6 ust. 3-5 uchwały nr 67/2010 Senatu 
AGH z dnia 26 maja 2010 r., zatwierdzony przez dziekana wydziału. 

 
§ 5 

 
Dział Nauczania dokonuje weryfikacji poprawności sporządzonych planów, sprawozdań 
oraz poleceń wypłaty, a następnie przekazuje sprawdzone polecenia wypłaty do Działu 
Kadrowo-Płacowego AGH. 
 

§ 6 
 
Traci moc zarządzenie nr 10/98 Rektora AGH z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie 
planowania obciążeń dydaktycznych, sprawozdania z tych obciążeń oraz zasad 
wynagradzania za pracę w godzinach ponadwymiarowych. 
 

§ 7 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2010 roku. 
 
 
 
 
 

  R E K T O R 
 
 
        Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 
 

 


