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 ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 1 października 2012 r. 
 

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

 
 

Mając na uwadze szeroko rozumianą informatyzację Uczelni oraz konieczność wdrożenia 
kolejnych etapów reformy szkolnictwa wyższego, na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572  
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, zmienionej uchwałą nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 
maja 2012 r., 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. w sprawie ustalenia pensum dla 
nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej na 
poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin 
dydaktycznych, zmieniona uchwałą nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r., 
zwana dalej uchwałą Senatu AGH. 

§ 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 Senatu AGH. 

§ 3 

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października każdego roku akademickiego 
Dziekan Wydziału zobowiązany jest dostarczyć do Działu Nauczania w wersji papierowej 
oraz elektronicznej plan obciążenia dydaktycznego pracowników Wydziału, 
emerytowanych nauczycieli akademickich, specjalistów spoza Uczelni prowadzących 
zajęcia dydaktyczne oraz uczestników studiów doktoranckich, z rozbiciem na 
poszczególne rodzaje zajęć, w podziale na studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne, 
w tym także prowadzone w oparciu o umowy cywilnoprawne, oraz planowaną liczbę 
godzin ponadwymiarowych, w podziale na studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne. 

§ 4 

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

a) sprawozdanie, w wersji papierowej oraz elektronicznej, z wykonania zadań 
dydaktycznych poszczególnych pracowników Wydziału, emerytowanych 
nauczycieli akademickich, specjalistów spoza Uczelni prowadzących zajęcia 
dydaktyczne oraz uczestników studiów doktoranckich za rok ubiegły, w układzie 
identycznym do planu obciążenia dydaktycznego wraz ze wskazaniem liczby 
godzin ponadwymiarowych, stawki za godziny ponadwymiarowe zgodnie z § 9 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października  
2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1447) oraz kwoty za godziny ponadwymiarowe; 

b) polecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe – dwa egzemplarze w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej; 
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c) dokładny wykaz godzin wymienionych w § 6 ust. 3-5 uchwały Senatu AGH,  
w wersji papierowej oraz elektronicznej. 

§ 5 

1. Dział Nauczania dokonuje kontroli formalnej i rachunkowej sporządzonych planów, 
sprawozdań oraz poleceń wypłaty za godziny ponadwymiarowe. 

2. Polecenia wypłaty za godziny ponadwymiarowe przekazywane są do Działu Kadrowo-
Płacowego, który dokonuje sprawdzenia zgodności zrealizowanych godzin z ich 
planem ujętym w planie rzeczowo-finansowym Wydziału i następnie przekazuje 
polecenia do Kwestora. 

3. Kwestor, jeżeli nie zgłasza zastrzeżeń do przekazywanych dokumentów, kieruje 
polecenia wypłaty za godziny ponadwymiarowe do akceptacji Rektora. 

4. Polecenia wypłaty za godziny ponadwymiarowe zaakceptowane przez Rektora 
stanowią podstawę do przygotowania list wypłat za godziny ponadwymiarowe dla 
Działu Kadrowo-Płacowego. 

§ 6 

1. Wzory dokumentów, o których mowa w § 3 i § 4 określają Załączniki do niniejszego 
Zarządzenia: 
a) planu oraz sprawozdania – Załącznik nr 1, 
b) wykazu dodatkowych godzin – Załącznik nr 2, 
c) wykazu prac dyplomowych – Załącznik nr 3, 
d) polecenia wypłaty za godziny ponadwymiarowe – Załącznik nr 4. 

2. Dokumenty, o których mowa w § 3 i § 4 podlegają archiwizacji na Wydziałach oraz  
w Dziale Nauczania przez okres nie krótszy niż pięć lat licząc od 1 stycznia 
następnego roku kalendarzowego po zakończeniu danego roku akademickiego, chyba 
że umowa zawarta z instytucją finansującą wymaga dłuższego okresu 
przechowywania dokumentacji archiwalnej.  

§ 7 

1. Za prawidłowość rozliczenia pensum pracowników Wydziału oraz osób, o których 
mowa w § 3, w tym za kontrolę rachunkową i merytoryczną rozliczeń rocznych, 
odpowiada Dziekan Wydziału. 

2. Celem realizacji zadań wymienionych w niniejszym Zarządzeniu Dziekan Wydziału 
zobowiązany jest wyznaczyć koordynatora wydziałowego, który odpowiedzialny jest  
w szczególności za: 
a) przygotowanie dokumentów, o których mowa w § 3 i § 4, w oparciu o dane 

wprowadzone do systemu wspierającego obsługę procesu dydaktycznego 
Dziekanat.XP, według zasad określonych uchwałą Senatu AGH; 

b) przekazanie dokumentów, o których mowa w § 3 i § 4, po zatwierdzeniu przez 
Dziekana Wydziału, do Działu Nauczania; 

c) weryfikację dokumentów, o których mowa w § 3 i § 4 w przypadku stwierdzenia 
przez pracownika Działu Nauczania odpowiedzialnego za kontrolę pensum 
niezgodności z uchwałą Senatu AGH; 

d) kontrolę godzin ponadwymiarowych, w tym ich zgodność z kolejnością zaliczania 
godzin do pensum, liczbę oraz wymiar stawek za te godziny; 

e) bieżącą weryfikację wszelkich zmian dotyczących pensum (zmiana stanowiska, 
zwolnienia lekarskie, urlopy, zatrudnienie w ciągu roku akademickiego, itp.). 

§ 8 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Wydziale i Dziekanie Wydziału – należy przez to 
rozumieć również odpowiednio jednostkę pozawydziałową oraz kierownika jednostki 
pozawydziałowej. 
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§ 9 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2. Sprawozdanie z wykonania zadań dydaktycznych należy sporządzić także w wersji 
elektronicznej w układzie identycznym do wersji papierowej, według zasad 
dotychczasowych, obowiązujących w roku akademickim 2011/2012, i dostarczyć do 
Działu Nauczania w terminie, o którym mowa w § 4 niniejszego Zarządzenia. 

3. Traci moc Zarządzenie nr 26/2010 Rektora AGH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania zajęć dydaktycznych na wydziałach oraz 
w jednostkach pozawydziałowych AGH. 

 

 
 

R E K T O R 
 
 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


