
Uchwała Nr 101/2012/2013 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 17 września 2013 roku 

 

 

w sprawie:  zmian w uchwale nr 89/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad ustalania zakresu 

obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem 

obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad 

obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014 

 

 
Działając na podstawie art. 130 ust. 2 oraz art. 131 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 86 ust. 1 i 6 Statutu AWF w Warszawie oraz przepisów 

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. Nr 243 poz. 1447), Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na 

posiedzeniu w dniu 17 września 2013 r., po rozpoznaniu wniosku Prorektora ds. Rozwoju, prof. Cz. Urbanika, 

uchwala następujące zmiany w uchwale nr 89/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 

akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych 

dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014: 

 

 

§ 1 

 

1. Zmienia się zapis § 6 uchwały z: 

 

„W przypadku udokumentowanej choroby pracownika planowane godziny dydaktyczne zalicza się temu 

pracownikowi, i jednocześnie pracownikowi, który go zastępuje. Jeżeli jednak pracownik wypracowuje 

godziny ponadwymiarowe i jednocześnie zaliczono mu godziny dydaktyczne, których nie przepracował 

(choroba) to od liczby godzin ponadwymiarowych odlicza się liczbę godzin nieprzepracowanych, zaliczonych 

na podstawie zwolnienia lekarskiego. Zasada ta odnosi się do innych niespodziewanych usprawiedliwionych 

nieobecności.” 

 

na: 

 

„W przypadku udokumentowanej choroby pracownika planowane godziny dydaktyczne zalicza się temu 

pracownikowi i jednocześnie pracownikowi, który go zastępuje. Zasada ta odnosi się również do innych,  nie 

dających się przewidzieć wcześniej, usprawiedliwionych nieobecności i odmiennych, niż określone w § 7 

niniejszej uchwały. Jeżeli jednak pracownik wypracowuje godziny ponadwymiarowe i jednocześnie zaliczono 

mu godziny dydaktyczne, których nie przepracował, to od liczby godzin ponadwymiarowych odlicza się liczbę 

godzin nieprzepracowanych, zaliczonych na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu 

usprawiedliwiającego nieobecność.” 

 

 

2. Zmienia się zapis § 7 uchwały z: 

 

„W czasie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego spowodowanej długotrwałą chorobą, 

odbywanymi ćwiczeniami wojskowymi, urlopem macierzyńskim lub ojcowskim, urlopem naukowym, urlopem 

bezpłatnym, zatrudnieniem po rozpoczęciu roku akademickiego lub zwolnieniem przed końcem roku 

akademickiego zalicza się do przepracowanych godzin dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego pensum 

rocznego za każdy tydzień usprawiedliwionej nieobecności za okres, w którym prowadzone są w Uczelni 

zajęcia dydaktyczne. Przyjmuje się przy tym, że semestr stanowi nie mniej niż 13, a rok akademicki nie mniej 

niż 26 tygodni dydaktycznych.” 

 



na: 

 

„W czasie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego spowodowanej długotrwałą chorobą, 

odbywanymi ćwiczeniami wojskowymi, urlopem macierzyńskim lub ojcowskim, urlopem wychowawczym, 

urlopem naukowym, urlopem bezpłatnym, zatrudnieniem po rozpoczęciu roku akademickiego lub zwolnieniem 

przed końcem roku akademickiego zalicza się do przepracowanych godzin dydaktycznych jedną trzydziestą 

ustalonego pensum rocznego za każdy tydzień usprawiedliwionej nieobecności za okres, w którym prowadzone 

są w Uczelni zajęcia dydaktyczne. Przyjmuje się przy tym, że semestr stanowi nie mniej niż 13, a rok 

akademicki nie mniej niż 26 tygodni dydaktycznych. Jeżeli jednak pracownik wypracowuje godziny 

ponadwymiarowe i jednocześnie zaliczono mu, na zasadach określonych powyżej, godziny dydaktyczne, 

których nie przepracował, to od liczby godzin ponadwymiarowych odlicza się liczbę godzin 

nieprzepracowanych, zaliczonych według zasady określonej w zdaniu pierwszym.” 

 

 

3. W § 9 ust. 1 uchwały dodaje się na końcu zapis: 

 

„Górną granicę stawki za zlecone godziny dydaktyczne lub algorytm jej obliczania może ustalić Rektor 

w drodze zarządzenia. Przekroczenie górnej granicy stawki za zlecone godziny dydaktyczne, o której mowa 

w zdaniu pierwszym, może nastąpić wyłącznie na wniosek dziekana złożony wraz z uzasadniającym to 

kosztorysem do Rektora, który to wniosek musi zostać zaakceptowany przez Rektora.” 

 

 

4. Zmienia się zapis § 10 ust. 2 uchwały z: 

 

„Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.” 

 

na: 

 

„Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2013/2014 i obowiązuje 

przez okres wyżej wymiennego roku akademickiego.” 

 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały nr 89/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 

akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku 

akademickim 2013/2014 pozostają bez zmian.  

2. Tekst jednolity uchwały nr 89/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 

akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku 

akademickim 2013/2014, po wprowadzonych niniejszą uchwałą zmianach, stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                       

 

                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                                    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                   Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 
Załącznik: 

1) Tekst jednolity uchwały nr 89/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć 

dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad 

obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014 po wprowadzonych zmianach. 


