
Uchwała Nr 60/2009/2010 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 28 września 2010 roku 

 
 

w sprawie: zasad i trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych w godzinach 

ponadwymiarowych  
 

Na podstawie art.131 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 

164 poz.1365 ze zm.) oraz § 93 ust.5 Statutu AWF Warszawa, Senat Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, uchwala, co następuje: 

 

§ 1  
 

1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel 

akademicki moŜe być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych, 

w rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika 

dydaktycznego 1/2 wymiaru obowiązków dydaktycznych, określonego przez Senat na dany rok 

akademicki. 

2. Jeśli powierzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych dotyczy wymiaru 

przekraczającego liczbę godzin  określoną w art.131 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 

o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164 poz.1365), kierownik jednostki organizacyjnej dołącza do 

wniosku o powierzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych pisemną zgodę pracownika na 

wykonanie realizację zadań w godzinach ponadwymiarowych w tym wymiarze. Oświadczenie 

pracownika o wyraŜeniu zgody przechowuje Dział Planowania i Organizacji Studiów. 

3. Powierzenie nauczycielowi akademickiemu realizacji zadań w godzinach ponadwymiarowych moŜe 

nastąpić po zrealizowaniu przez pracowników danej jednostki organizacyjnej pensum dydaktycznego 

w danym roku akademickim z zachowaniem zasad określonych w §3 Uchwały Senatu nr 50/2009/2010 

z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, 

rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla 

poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 

2010/2011 

4. Powierzenie godzin ponadwymiarowych na studiach niestacjonarnych lub w ramach zajęć dla 

studentów obcokrajowców, prowadzonych w języku obcym lub w ramach zajęć powtarzanych 

z powodu niezadowalających wyników w nauce lub nieobjętych planem i programem studiów następuje 

ze wskazaniem przez dysponenta środków, z jakich ma być finansowane wynagrodzenie za 

przeprowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych. Decyzja o powierzeniu zajęć w godzinach 

ponadwymiarowych wymaga akceptacji Kwestora Uczelni w zakresie ustalenia poziomu i źródeł 

finansowania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ustalone w tej decyzji. 

5. Decyzję o powierzeniu godzin ponadwymiarowych podejmuje dziekan na wniosek kierownika 

jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie z danego przedmiotu na tym wydziale. 

6. Wniosek wymaga uzasadnienia koniecznością realizacji programu nauczania oraz brakiem moŜliwości 

powierzenia zadań innemu nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w tej jednostce, który nie 

zrealizował pensum, z zachowaniem zasady określonej w §3 Uchwały Senatu nr 50/2009/2010 z dnia 

13 lipca 2010 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju 

zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla 

poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 

2010/2011.  

7. Dziekan przekazuje odpis decyzji do Kwestury oraz Działu Planowania i Organizacji Studiów. 

 



§ 2 
 

1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych stanowi koszt wydziału realizującego dany 

przedmiot w godzinach ponadwymiarowych. 

2. Dział Planowania i Organizacji studiów rozlicza godziny ponadwymiarowe z podziałem na studia 

stacjonarne i niestacjonarne na podstawie decyzji dziekanów. 

3. Godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych są finansowane w ramach dotacji przyznanej na 

ten cel dla wydziału prowadzącego kształcenie dla danego kierunku i stanowią koszt kształcenia na tym 

kierunku i w tej formie studiów. 

4. Godziny ponadwymiarowe realizowane w ramach zajęć nieobjętych planem i programem studiów oraz 

zajęć powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce są finansowane z opłat za te 

zajęcia, wnoszonych przez studentów. 

5. Godziny ponadwymiarowe na studiach niestacjonarnych na danym kierunku są finansowane z opłat za 

studia wnoszonych za kształcenie na tym kierunku i stanowią koszt kształcenia na tym kierunku i w tej 

formie studiów.  

 

§ 3  
 

Uchwała Senatu wchodzi w Ŝycie z początkiem roku akademickiego 2010/2011. 

 

 

Przewodnicząca Senatu  

 

 

 

 

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer  

 


