
Zarządzenie nr 29/2010 
 

Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w Krakowie  z dnia  24 września  2010  roku w  sprawie  zmiany Zarządzenia  
nr 28/2009 z dnia 29 września 2009  roku oraz ogłoszenia  jednolitego  tekstu 
uchwały Senatu określającej ogólne zasady organizacji dydaktyki, wysokości 
pensum i zasad obniżania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich 
zatrudnionych  w  AWF,  rozliczania  godzin  dydaktycznych  i  trybu 
powierzania  zajęć dydaktycznych nauczycielom  akademickim w wymiarze 
przekraczającym pensum dydaktyczne 
 
 
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4, art. 66, art. 130 ust. 2, art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 
27  lipca  2005  roku  –  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  (Dz.U.  nr  164,  poz.  1365  
z późn. zm.) § 64 Statutu AWF  (Zarządzenie nr 16/2007 z 05 kwietnia) oraz uchwał 
Senatu AWF z: 28 czerwca 2007 roku, 18 czerwca 2009 roku, 23 września 2009 roku,  
29 października 2009, 28 stycznia 2010 roku, 24 czerwca 2010 roku, postanawiam, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
 

Wprowadzam  następujące  zmiany  w  Zarządzeniu  nr  28/2009  z  dnia  29  września  
2009 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu określającej ogólne 
zasady  organizacji  dydaktyki,  wysokości  pensum  i  zasad  obniżania  pensum 
dydaktycznego nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF, rozliczania godzin 
dydaktycznych i trybu powierzania zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim  
w  wymiarze  przekraczającym  pensum  dydaktyczne  przyjęte  uchwałą  Senatu  
nr 19/VI/2010 roku z dnia 24 czerwca 2010 roku: 
1. W § 1 po ustępie 2 dodaje  się ustęp 3  i 4, a obecny ustęp 3  staje  się ustępem 5. 

Następne ustępy otrzymują kolejne numery. 
3. „Wykłady  winni  prowadzić  nauczyciele  akademiccy  posiadający  tytuł  naukowy 
profesora, doktorzy habilitowani zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
oraz doktorzy habilitowani zatrudnieni na stanowisku adiunkta”. 

4. „Dziekan  wydziału,  po  uzyskaniu  zgody  Rady  Wydziału,  może  powierzyć 
przygotowanie  i  prowadzenie  wykładów  adiunktom  i  starszym  wykładowcom  ze 
stopniem doktora”. 

2. W § 1 ust. 13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Seminaria magisterskie należy prowadzić  
w  grupach  9‐15  osobowych,  a  zajęcia  seminaryjne  z  promotorem  w  grupach  8‐12 
osobowych. W przypadku gdy grupa  liczy mniej niż 8 osób, za  jednego studenta rozlicza 
się 2 godziny”; 

3. W § 4 ustępy 1,2 i 3 otrzymują brzmienie: 
1. „Pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF w Krakowie, 
których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, wynosi dla: 
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1) pracowników naukowo‐dydaktycznych: 
a) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora ‐ 170 godzin 
b) nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, 
zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego   ‐ 205 godzin; 

c) adiunktów dr hab.             ‐ 210 godzin; 
d) adiunktów dr               ‐ 240 godzin; 
e) asystentów              ‐ 240 godzin; 
2) pracowników dydaktycznych: 
a) starszych wykładowców          ‐ 360 godzin; 
b) wykładowców               ‐ 360 godzin; 
c) lektorów               ‐ 460 godzin; 
d) instruktorów              ‐ 540 godzin; 
3) pełniących funkcję z wyboru: 
a) rektora                 ‐ 130 godzin; 
b) prorektorów              ‐ 130 godzin; 
c) dziekanów              ‐ 130 godzin; 
d) prodziekanów              ‐ 160 godzin.  

2. Pensum  dydaktyczne  nauczycieli  akademickich,  dla  których  AWF  w  Krakowie  jest 
dodatkowym miejscem, pracy wynosi dla: 
1) pracowników naukowo‐dydaktycznych: 
a) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora   ‐ 240 godzin; 
b) nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, 
zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego   ‐ 240 godzin; 

c) adiunktów dr hab.             ‐ 240 godzin; 
d) adiunktów dr               ‐ 240 godzin; 
e) asystentów              ‐ 240 godzin; 
2) pracowników dydaktycznych: 

a) starszych wykładowców          ‐ 360 godzin; 
b) wykładowców               ‐ 360 godzin; 
c) lektorów               ‐ 540 godzin; 
d) instruktorów               ‐ 540 godzin. 

3. Uczestnicy studiów doktoranckich: 
1) wymiar  zajęć  dydaktycznych,  które  powinien  prowadzić  uczestnik  studiów 
doktoranckich określi Rada Wydziału Wychowania Fizycznego, z zastrzeżeniem, że 
maksymalna  liczba  godzin  dydaktycznych  realizowanych  przez  doktoranta  nie 
może  być  wyższa  niż  90  godzin  rocznie.  Przydziału  zajęć  dokonuje  Dziekan  
w porozumieniu z kierownikiem jednostki dydaktycznej wydziału; 

2) w przypadku konieczności przydzielenia zajęć w wymiarze wyższym niż 90 godzin  
w roku akademickim ‐ władze wydziału, na wniosek Kierownika Katedry, zawierają 
z doktorantem umowę cywilnoprawną na przeprowadzenie  tych zajęć. Umowy  te 
będą realizowane ze środków finansowych Wydziału”. 

4. W  §  9 ust.  4  otrzymuje  brzmienie:  „Terminy  składania  planów  obciążeń  nauczycieli 
akademickich  i  okresów  sprawozdawczych  określa  na  każdy  rok  akademicki  Prorektor  
ds. Studenckich w porozumieniu  z Dziekanami. Plan  obciążeń  zajęciami dydaktycznymi 
nauczyciela  akademickiego  zatwierdza  Kierownik  Zakładu,  Dyrektor  Instytutu  lub 
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Kierownik  Katedry  oraz Dziekan Wydziału,  a  jednostkom  pozawydziałowym  Prorektor  
ds. Studenckich.” 

§ 2 
 

Jednolity  tekst  uchwały  Senatu  z  dnia  28  czerwca  2007  roku w  sprawie  ogólnych 
zasad  organizacji  dydaktyki,  wysokości  pensum  i  zasad  obniżania  pensum 
dydaktycznego nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF, rozliczania godzin 
dydaktycznych i trybu powierzania zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim 
w  wymiarze  przekraczającym  pensum  dydaktyczne  stanowi  Załącznik  nr  1  do 
niniejszego Zarządzenia.  
 
 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku. 
 
 
 
 
                Rektor 
 
 
            Dr hab. prof. nadzw. Andrzej KLIMEK  
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 Załącznik nr 1  
                do Zarządzenia nr 29/2010 

z dnia 24 września 2010 roku 
 
 
Jednolity  tekst  uchwały  Senatu  AWF  w  Krakowie  w  sprawie  ogólnych  zasad 
organizacji  dydaktyki  wysokości  pensum  i  zasad  obniżania  pensum 
dydaktycznego  nauczycieli  akademickich  zatrudnionych  w  AWF,  rozliczania 
godzin  dydaktycznych  i  trybu  powierzania  zajęć  dydaktycznych  nauczycielom 
akademickim w wymiarze przekraczającym pensum dydaktyczne 
 
 

Ogólne zasady organizacji dydaktyki 
 

§ 1 
 

1. Organizację  dydaktyki  zapewnia  Dziekan  Wydziału,  kierując  się  zasadami 
określonymi poniżej. 

2. Grupa  dziekańska  liczy  28‐32  osób. W wyjątkowo  uzasadnionych  przypadkach 
Dziekan może podjąć decyzję o uruchomieniu grupy o innej liczebności.  

3. Wykłady winni  prowadzić  nauczyciele  akademiccy  posiadający  tytuł  naukowy 
profesora,  doktorzy  habilitowani  zatrudnieni  na  stanowisku  profesora 
nadzwyczajnego oraz doktorzy habilitowani zatrudnieni na stanowisku adiunkta. 

4. Dziekan  wydziału,  po  uzyskaniu  zgody  Rady  Wydziału,  może  powierzyć 
przygotowanie  i prowadzenie wykładów  adiunktom  i  starszy wykładowcom  ze 
stopniem doktora. 

5. Wykłady  należy  prowadzić  dla  wszystkich  studentów  danego  roku,  chyba  że 
względy lokalowe przemawiają za dokonaniem podziału. 

6. Ćwiczenia  należy  prowadzić  w  pełnych  grupach  dziekańskich,  przez  jednego 
nauczyciela akademickiego z wyjątkiem: 
1)  ćwiczeń  laboratoryjnych  –  określonych  przez  Radę  Wydziału  (w  planie 

studiów), które należy realizować  w grupach 21 osobowych, a gdy grupa liczy 
więcej niż 21 osób przez dwóch prowadzących. 

2)  ćwiczeń  z  przedmiotów  praktycznych  na  kierunku  Wychowanie  Fizyczne  
i Fizjoterapia, które  należy prowadzić w grupach 21‐osobowych przez jednego 
prowadzącego z wyjątkiem pływania, łyżwiarstwa i gimnastyki. 

3) zajęć z łyżwiarstwa i z pływania, które należy prowadzić w grupach do 15 osób 
przez jednego nauczyciela akademickiego.  

4)  zajęć  z  gimnastyki,  które  do  15  osób  należy  prowadzić  przez  jednego 
nauczyciela  akademickiego,  w  grupach  powyżej  15  osób  jeden  pracownik 
prowadzi  i rozlicza 100% zajęć, drugi pracownik prowadzi  i rozlicza 2/3  tych 
zajęć. Dla akompaniatora uczestniczącego w zajęciach z gimnastyki sportowej 
jedna godzina zajęć dydaktycznych jest równa 1/2 godziny obliczeniowej. 

5) przedmiotu „Sport do wyboru”, w przypadku którego należy  tworzyć grupy 
będące wielokrotnością liczby osób, która przypada na jednego prowadzącego. 
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5.  Zajęcia  z  wychowania  fizycznego  na  kierunku  turystyka  i  rekreacja  należy 
prowadzić z grupą dziekańską przez jednego nauczyciela akademickiego. Wyjątek 
stanowią zajęcia z gimnastyki i pływania, do których odnosi się ust. 6 pkt. 3 i 4. 

6. Lektoraty  należy  prowadzić  w  grupach  od  11  do  20  osób.  W  wyjątkowo 
uzasadnionych  przypadkach  Dziekan  może  wyrazić  zgodę  na  inną  liczebność 
grupy. 

7. Zajęcia  kliniczne  realizowane  w  placówkach  służby  zdrowia  (szpitale,  kliniki, 
przychodnie)  należy  prowadzić  w  grupach  6–8  osobowych,  natomiast  zajęcia 
realizowane  w  obiektach  Uczelni  w  grupach  ćwiczeniowych  (połowa  grupy 
dziekańskiej). 

8. Ćwiczenia prowadzone w obiektach Uczelni, wymagające podziału  (ze względu 
na  specyfikę przedmiotu, warunki  lokalowe  i wyposażenie w  sprzęt) mogą  być 
prowadzone  za  zgodą Dziekana w  grupach  ćwiczeniowych  nie mniejszych  niż 
połowa grupy dziekańskiej. 

9. Obozy  zimowe,  wędrowne,  wycieczki  z  przedmiotu  turystyka  szkolna  należy 
prowadzić w grupach od 12 do 15 osób przez jednego prowadzącego z wyjątkiem 
zajęć z narciarstwa zjazdowego i snowboardu, które należy prowadzić w grupach 
od 9 do 12 osób przez jednego prowadzącego.  

10. Ćwiczenia  terenowe  na  kierunku  turystyka  i  rekreacja  należy  prowadzić  w 
grupach dziekańskich. 

11. Zajęcia ze sportów przestrzennych  (żeglarstwo, wspinaczka, windsurfing) należy 
prowadzić w grupach 5 osobowych (1‐prowadzący). 

12. Liczebność  grup  na  zajęciach  fakultatywnych  i  przedmiotach  do wyboru  ustala 
Dziekan, przyjmując, że grupa nie może liczyć mniej niż 15 osób. 

13. 1) Seminaria magisterskie należy prowadzić w grupach 9‐15 osobowych, a zajęcia 
seminaryjne z promotorem w grupach 8‐12 osobowych. W przypadku gdy grupa 
liczy mniej niż 8 osób, za jednego studenta rozlicza się 2 godziny. 
2)  Seminaria  magisterskie  w  grupach  12‐15  osobowych  prowadzą  nauczyciele 

akademiccy z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora 
habilitowanego. 

3)  W  ostatnim  semestrze  studiów,  prowadzone  są  indywidualne  seminaryjne 
zajęcia dydaktyczne, rozliczane po obronie pracy magisterskiej. 

4) Liczbę godzin seminarium magisterskiego określa plan studiów. 
14. Zajęcia  dydaktyczne  (wykłady  i  ćwiczenia)  w  języku  angielskim  mogą  być 

realizowane tylko na II roku studiów na wszystkich kierunkach (po jednej grupie). 
Na pozostałych latach wyjątkowo za zgodą Dziekana. 

15. Kierownicy Zakładów, w których  ćwiczenia z grupą dziekańską prowadzone  są 
przez dwóch nauczycieli akademickich, zobowiązani są określić niezbędną  liczbę 
godzin dydaktycznych z danego przedmiotu, która musi być  realizowana przez 
dwie  osoby  oraz  liczbę  godzin,  która  może  być  prowadzona  przez  jednego 
nauczyciela,  t.j.  około  1/3  zajęć w  danym  semestrze  (np.  zajęcia  organizacyjne, 
kolokwia  itp.).  Informacje  te  należy  przekazać  do  dziekanatów  w  terminie 
określonym przez Dziekanów.  

16. Zobowiązuję  Dziekanów  do  wprowadzenie  zmian  w  planach  studiów, 
polegających  na  zastąpieniu  jednego  tygodnia  dydaktycznego  tygodniem  pracy 
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własnej studenta w każdym semestrze – 15  tygodniowym. Tydzień  ten wskazuje 
Dziekan w jednym terminie, dla wszystkich lat studiów danego kierunku. 

17. Studenci studiujący według indywidualnego toku studiów (ITS) są kwalifikowani 
do określonych zajęć wyłącznie na podstawie wykazu wybranych przez studenta 
przedmiotów (zatwierdzonych przez Dziekana), zamieszczonych w karcie ITS. 

 
 

Wysokość pensum i zasady obniżania pensum dydaktycznego nauczycieli 
akademickich 

 
§ 2 
 

Przez  pensum  dydaktyczne  rozumie  się  obowiązkowy  roczny  wymiar  zajęć 
dydaktycznych  nauczyciela  akademickiego,  wynikający  z  zakresu  obowiązków 
związanych z zatrudnieniem w AWF. 
 

§ 3 
 

1. Jedna godzina zajęć dydaktycznych  stanowi 45 minut zajęć.  Jedna godzina zajęć 
dydaktycznych  stanowi  jedną godzinę obliczeniową,  chyba  że niniejsza uchwała 
stanowi inaczej. 

2. Jeden  dzień  ćwiczeń  terenowych  i  obozów  wędrownych  stanowi  6  godzin 
obliczeniowych, chyba że niniejsza uchwała stanowi inaczej. 

3. Wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  przysługuje  nauczycielowi 
akademickiemu  tylko  w  przypadku  faktycznie  przepracowanych  godzin 
przekraczających pensum dydaktyczne określone w § 4. 

 
§ 4 

 
1. Pensum  dydaktyczne  nauczycieli  akademickich  zatrudnionych  w  AWF  

w Krakowie, których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, wynosi dla: 
1) pracowników naukowo‐dydaktycznych: 

a) nauczycieli  akademickich  posiadających  tytuł  naukowy  profesora  
‐ 170 godzin 

b) nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora 
habilitowanego, zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego
                 ‐ 205 godzin; 

c) adiunktów dr hab.           ‐ 210 godzin; 
d) adiunktów dr             ‐ 240 godzin; 
e) asystentów            ‐ 240 godzin; 

2) pracowników dydaktycznych: 
a) starszych wykładowców        ‐ 360 godzin; 
b) wykładowców             ‐ 360 godzin; 
c) lektorów              ‐ 460 godzin; 
d) instruktorów            ‐ 540 godzin; 



 7

3) pełniących funkcję z wyboru: 
a) rektora               ‐ 130 godzin; 
b) prorektorów            ‐ 130 godzin; 
c) dziekanów            ‐ 130 godzin; 
d) prodziekanów            ‐ 160 godzin.  

2. Pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich, dla których AWF w Krakowie jest 
dodatkowym miejscem, pracy wynosi dla: 
1) pracowników naukowo‐dydaktycznych: 

a) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora  
‐ 240 godzin; 

b) nauczycieli  akademickich  posiadających  stopień  naukowy  doktora 
habilitowanego,  zatrudnionych  na  stanowisku  profesora  nadzwyczajnego 
  ‐              ‐ 240 godzin; 

c) adiunktów dr hab.           ‐ 240 godzin; 
d) adiunktów dr             ‐ 240 godzin; 
e) asystentów            ‐ 240 godzin; 

2) pracowników dydaktycznych: 
a) starszych wykładowców        ‐ 360 godzin; 
b) wykładowców             ‐ 360 godzin; 
c) lektorów              ‐ 540 godzin; 
d) instruktorów             ‐ 540 godzin. 

3. Uczestnicy studiów doktoranckich: 
1) wymiar  zajęć  dydaktycznych,  które  powinien  prowadzić  uczestnik  studiów 

doktoranckich  określi  Rada  Wydziału  Wychowania  Fizycznego,  
z zastrzeżeniem, że maksymalna  liczba godzin dydaktycznych realizowanych 
przez doktoranta nie może być wyższa niż 90 godzin rocznie. Przydziału zajęć 
dokonuje  Dziekan  w  porozumieniu  z  kierownikiem  jednostki  dydaktycznej 
wydziału; 

2) w  przypadku  konieczności  przydzielenia  zajęć  w  wymiarze  wyższym  niż  
90  godzin w  roku  akademickim  ‐ władze wydziału,  na wniosek Kierownika 
Katedry,  zawierają  z  doktorantem  umowę  cywilnoprawną  na 
przeprowadzenie  tych  zajęć.  Umowy  te  będą  realizowane  ze  środków 
finansowych Wydziału. 

 
§ 5 
 

1. W szczególnych przypadkach Rektor może obniżyć wymiar rocznego pensum do 
minimum  ustawowego,  tj.  do  120  godzin  w  przypadku  zatrudnienia  na 
stanowisku  profesora  osoby,  która  ukończyła  65  rok  życia  i  w  przypadku 
pełnienia  funkcji w AWF  lub  poza AWF, mającej  istotne  znaczenie  dla Uczelni  
i wymagającej znacznego nakładu pracy. 

2. Obniżenie pensum przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 

3. Obniżenie pensum przysługuje tylko z jednego tytułu. 
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4. Nauczyciel korzystający ze zniżki godzin nie może otrzymywać wynagrodzenia za 
godziny  ponadwymiarowe,  jeżeli  nie  wypracuje  wymaganego  pensum 
określonego w § 4. 

5. Nie  uzyskają  obniżenia  pensum  nauczyciele  akademiccy  z  tytułu  określonego  
w pkt. 1 jeżeli AWF nie jest ich podstawowym miejscem pracy. 

6. Wszystkie zniżki udzielane  są przez Rektora na wniosek osoby zainteresowanej, 
zaopiniowany przez Dziekana. 

 
Zasady rozliczania godzin dydaktycznych i tryb powierzania zajęć dydaktycznych  
w wymiarze przekraczającym pensum dydaktyczne 

 
§ 6 
 

Zasady  rozliczania  godzin  dydaktycznych  na  studiach  stacjonarnych  
i niestacjonarnych. 
1. Obowiązkiem  nauczyciela  akademickiego  jest  pełne  wykonanie  ustalonego  dla 

niego pensum dydaktycznego, wyrażonego w godzinach obliczeniowych. 
2. Za  jedną  godzinę  dydaktyczną  (45  minut)  realizowaną  w  formie:  wykładów, 
ćwiczeń,  lektoratów,  seminariów  –  nauczycielowi  akademickiemu  zalicza  się  
1 godzinę obliczeniową. 

3. Jedna  godzina  dydaktyczna  zrealizowana  w  niedzielę  i  święta  na  studiach 
niestacjonarnych stanowi 2 godziny obliczeniowe; 

4. Jedna  godzina  zajęć  dydaktycznych  zrealizowanych  w  niedzielę  i  święta  na 
obozach  studiów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  stanowi  1  godzinę 
obliczeniową. 

5. Nauczycielom  akademickim prowadzącym  zajęcia w  języku  angielskim  rozlicza 
się godziny według formuły: 
1)  zajęcia  teoretyczne:  w  pierwszym  roku  prowadzenia  zajęć:  1  godzina 

dydaktyczna – stanowi 3 godziny obliczeniowe, w pozostałych latach stanowi  
2 godziny obliczeniowe, 

2) zajęcia praktyczne: 1 godzina dydaktyczna – stanowi 2 godziny obliczeniowe. 
6. W przypadku przedmiotów wymagających prowadzenia zajęć z grupą dziekańską 

przez dwóch nauczycieli akademickich (wynika z planu studiów) wskazany przez 
kierownika  zakładu  jeden  prowadzący  realizuje  i  rozlicza  100%  zajęć  a  drugi 
realizuje i rozlicza 2/3 tych zajęć. 

7. Za  przeprowadzenie  egzaminu  dyplomowego  –  licencjackiego  –  każdemu 
członkowi  komisji  egzaminacyjnej  rozlicza  się  1/3  godziny  obliczeniowej  za 
jednego studenta. 
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§ 7 
 

1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu 
nauczania, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych  –  w  godzinach  ponadwymiarowych  (przekraczających 
obowiązujące pensum). 

2. Ilość godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać: 
1) u pracownika naukowo‐dydaktycznego  ‐  1/4  pensum  rocznego,  liczonego  

      w godzinach obliczeniowych; 
2) u pracownika dydaktycznego   ‐  1/2  pensum  rocznego,  liczonego 

       w godzinach obliczeniowych. 
3. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą może być powierzone prowadzenie 

zajęć  dydaktycznych  w  wymiarze  przekraczającym  liczbę  godzin 
ponadwymiarowych określoną w ust. 2.  

4. Powierzenie  pracownikowi  godzin  ponadwymiarowych  może  nastąpić  tylko  
w  przypadku,  gdy  pozostali  pracownicy  tej  samej  grupy  przedmiotowej, mają 
zaplanowane pensum dydaktyczne. 

5. Dziekani Wydziałów zobowiązani są do uzyskania pisemnej zgody pracownika na 
pracę w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze odpowiednio ponad 1/4 lub 
1/2 obowiązującego pensum rocznego liczonego w godzinach obliczeniowych. 

6. Nauczyciela  akademickiego  w  ciąży  lub  wychowującego  dziecko  w  wieku  do 
jednego  roku  nie można  zatrudniać w  godzinach  ponadwymiarowych  bez  jego 
zgody. 

 
Zasady  rozliczania  godzin  dydaktycznych  przez  Studium  Doskonalenia  
i Kształcenia Kadr 

 
§ 8 

 
Zasady  rozliczania  godzin  dydaktycznych  na  zajęciach  realizowanych  w  ramach 
Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr: 
1. Godziny  dydaktyczne  realizowane  przez  pracowników Uczelni wliczane  są  do 

pensum i rozliczane według poniższych zasad: 
1) godzina  dydaktyczna  realizowane  w  ramach  zajęć  fakultatywnych 

(specjalizacje) stanowi 1 godzinę obliczeniową  (z wyjątkiem zajęć na obozach  
w niedzielę, gdzie 1 godzina dydaktyczna stanowi 2 godz. obliczeniowe); 

2) jedna  godzina  zajęć  dydaktycznych  prowadzonych  w  dni  powszednie  na 
studiach podyplomowych i kursach odpowiada 1,5 godziny obliczeniowej; 

3) jedna  godzina  zajęć  dydaktycznych  prowadzonych  w  niedziele  i  święta  na 
studiach podyplomowych i kursach stanowi 2 godziny obliczeniowe; 

4) zajęcia seminarium dyplomowego z promotorem należy prowadzić w grupach 
co najmniej 6‐osobowych. W przypadku, gdy grupa  liczy mniej niż 6 osób za 
jednego słuchacza rozlicza się 2 godz. 

Studium  Doskonalenia  i  Kształcenia  Kadr  sprawdza  i  zatwierdza  poprawność 
przedłożonych przez pracownika rozliczeń wykonanych godzin dydaktycznych. 
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2. Zajęcia dydaktyczne  realizowane   przez osoby spoza Uczelni  rozliczane będą na 
podstawie umów cywilno‐prawnych. 

3. Liczebności  słuchaczy  w  grupach  na  specjalizacjach,  studiach  podyplomowych  
i kursach prowadzonych przez Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr:  
1) wykłady  i  zajęcia  z  teorii  dyscypliny  kierunkowej  (na  specjalizacjach 

instruktorsko‐  trenerskich)  należy  prowadzić  dla  wszystkich  słuchaczy  
w jednej grupie,  

2) zajęcia  lekcyjno‐audytoryjne  należy  prowadzić w  grupach  do  30  osób  przez 
jednego prowadzącego,  

3) zajęcia  laboratoryjne  i  ćwiczenia  praktyczne  należy  prowadzić  (z wyjątkiem 
pływania) w grupach 21 osobowych przez jednego prowadzącego,  

4) dla akompaniatora uczestniczącego w zajęciach z gimnastyki sportowej  jedna 
godzina zajęć dydaktycznych stanowi 1/2 godziny obliczeniowej,  

5) zajęcia z pływania należy prowadzić w grupach do 15 osób przez jednego 
prowadzącego, 

6) ćwiczenia w terenie:  
a)  obozy  zimowe  ‐  zajęcia prowadzone  są w  grupach  12‐15  osobowych przez 

jednego prowadzącego,  
b) obozy letnie ‐ zajęcia z żeglarstwa i windsurfingu prowadzone są w grupach 

4‐5 osobowych przez jednego instruktora:  
• zajęcia z kajakarstwa do 10 osób przez jednego instruktora,  
• zajęcia z pływania do 15 osób przez jednego prowadzącego,  
• inne zajęcia należy prowadzić i rozliczać jak w punkcie 3),  

7) liczebność  słuchaczy  w  grupach  na  specjalizacjach  i  kursach  instruktorsko‐
trenerskich realizowanych przez jednego prowadzącego:  
• zespołowe gry sportowe, lekka atletyka, judo do 18 osób,  
• gimnastyka, pływanie, narciarstwo, snowboard, wrotkarstwo, łyżwiarstwo 

do 15 osób,  
• hipoterapia (praktyka), alpinizm (praktyka) 5‐6 osób,  
• windsurfing, żeglarstwo, kajakarstwo 8‐10 osób,  
• odnowa biologiczna 12‐14 osób,  
• dziennikarstwo sportowe 10‐21 osób,  
• inne zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 9 
 

1. Wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  wypłaca  się  po  dokonaniu 
rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin przez pracownika. 

2. Kierownik  zakładu  odpowiada  pod  względem merytorycznym  za  prawidłowe 
planowanie i rozliczenie godzin dydaktycznych pracowników oraz za terminowe 
składanie sprawozdań z realizacji zajęć dydaktycznych pracowników jednostki. 
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3. Kierowników  jednostek, w  których  dla  nauczycieli  akademickich  zaplanowano 
godziny  ponadwymiarowe,  zobowiązuje  się  do  zmiany  planów  obciążeń 
pracowników  w  przypadku  choroby  nauczyciela  akademickiego  trwającej 
powyżej 1 miesiąca lub innej usprawiedliwionej nieobecności. 

4. Terminy  składania  planów  obciążeń  nauczycieli  akademickich  i  okresów 
sprawozdawczych określa na każdy rok akademicki Prorektor ds. Studenckich w 
porozumieniu z Dziekanami. Plan obciążeń zajęciami dydaktycznymi nauczyciela 
akademickiego zatwierdza Kierownik Zakładu, Dyrektor Instytutu lub Kierownik 
Katedry  oraz  Dziekan  Wydziału,  a  jednostkom  pozawydziałowym  Prorektor  
ds. Studenckich. 

5. Dział Nauczania  i Spraw Socjalno‐Bytowych Studentów prowadzi dokumentację 
rozliczenia  godzin  dydaktycznych  w  Uczelni  i  sprawdza  poprawność 
przedłożonych przez jednostkę rozliczeń. 

 
§ 10 
 

1. Nauczyciel  akademicki,  za  zgodą Dziekana Wydziału, może  realizować  zajęcia 
dydaktyczne poza AWF w klubie sportowym AZS‐AWF. 

2. Nauczycielowi  akademickiemu  za  przygotowanie  studentów  do  zawodów 
międzyuczelnianych  można  zaliczyć  godziny  dydaktyczne  w  wymiarze  nie 
przekraczającym 1/4 pensum rocznego (Dziekan zatwierdza liczbę godzin). 

 
§ 11 
 

Ze  względu  na  przepisy  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  (t.j.  z  2002  roku  
Dz.U.  nr  101,  poz.  926  z  późn.  zm.)  ustala  się,  że  wszelkie  informacje  dotyczące 
wykazanej  liczby  godzin  zajęć,  wysokości  wypłat  za  godziny  ponadwymiarowe, 
udzielane  będą  przez  Dział  Nauczania  i  Spraw  Socjalno  Bytowych  Studentów 
wyłącznie  osobie,  której  dane  te  dotyczą,  dyrektorowi  instytutu, 
kierownikowi/katedry/zakładu/studium,  Dziekanom,  Prorektorowi  ds.  Studenckich 
lub upoważnionej osobie. 
 

§ 12 
 

Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Prorektor ds. Studenckich. 
 

§ 13 
 

Niniejsza uchwała obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011. 
 
 
                REKTOR 
 
 
            Dr hab. prof. nadzw. Andrzej KLIMEK  


