
 

UCHWAŁA Nr 160/2006 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

 
w sprawie rozliczania zaj ęć dydaktycznych przez jednostki organizacyjne 

 

 

Na podstawie art. 130 i 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Senat uchwala co następuje: 

 

I Rozliczanie zaj ęć dydaktycznych  

§ 1 

Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do: 

1) przygotowania planu obciąŜeń dydaktycznych zatrudnionych w jednostce 

nauczycieli akademickich na podstawie planów studiów i programów nauczania oraz 

przyjętych do realizacji zapotrzebowań na zajęcia dydaktyczne z innych jednostek. 

Wzór formularza Przydział zajęć dydaktycznych na dany rok akademicki stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) rozliczania zajęć dydaktycznych zrealizowanych przez poszczególnych nauczycieli 

akademickich w danym roku akademickim na podstawie sprawozdania z wykonania 

zajęć dydaktycznych. Wzór formularza Sprawozdanie z wykonania zajęć 

dydaktycznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) prawidłowego rozliczania wykonania zajęć dydaktycznych. Za kontrolę rachunkową  

i merytoryczną odpowiedzialny jest dziekan. 

 

II Godziny ponadwymiarowe 

§ 2 

1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu 

nauczania, nauczyciel akademicki moŜe być zobowiązany do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Ilość godzin dydaktycznych nie moŜe 

przekroczyć: 

1) 1/4 obowiązującego pensum dla pracownika naukowo-dydaktycznego, 

2) 1/2 obowiązującego pensum dla pracownika dydaktycznego. 

2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą moŜe być powierzone prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określonych 

w punkcie 1. Powierzenie prowadzenia tych zajęć wymaga zgody wyraŜonej przez 

pracownika na piśmie. 

3. Minimalna wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe ustalana jest w drodze 

wewnętrznego aktu prawnego w Uniwersytecie Wrocławskim. 
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4. Wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych realizowanych na studiach 

stacjonarnych jest finansowane ze środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną, 

natomiast na studiach niestacjonarnych z wpływów własnych pozostających w dyspozycji 

wydziału. W ramach środków finansowych pozostających w dyspozycji wydziału, rada 

wydziału, na wniosek dziekana  moŜe ustalić wyŜsze stawki za godziny ponadwymiarowe.  

5. Kierownik jednostki dydaktycznej zobowiązany jest do obliczania i zlecania wypłat za 

godziny ponadwymiarowe. Wzory formularzy zlecania wypłaty za godziny ponadwymiarowe 

stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 

6. Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycznych przypadających w okresie 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy uwzględnia się, Ŝe: 

1) w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności 

nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych wynikających z pensum 

dydaktycznego, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, 

zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych jako godziny 

przepracowane zgodnie z planem, 

2) wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie 

przepracowanych godzin. 

7. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciąŜenia dydaktycznego z 

powodu: 

1) zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego 

2) nieobecności związanej między innymi z długotrwałą chorobą, urlopem lub innym 

zwolnieniem z pracy, 

3) odbywaniem słuŜby wojskowej, 

4) urlopem macierzyńskim, 

5) ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego  

zalicza się do przepracowanych godzin dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla 

danego stanowiska rocznego pensum za kaŜdy tydzień nieobecności przypadającej za 

okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne. 

8. W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego w 

pracy z przyczyn zdrowotnych, które moŜe spowodować dezorganizację w realizacji 

programu nauczania, kierownik jednostki organizacyjnej zmienia plan obsady dydaktycznej, 

przekazując obciąŜenia dydaktyczne innemu nauczycielowi akademickiemu. W tej sytuacji 

za czas tej nieobecności nauczycielowi, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć 

dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za 

kaŜdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone są w Uczelni 

zajęcia dydaktyczne.  

9. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po dokonaniu 

rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych ponad roczne pensum 

dla danego stanowiska, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego. 

10. Nauczyciele akademiccy korzystający z obniŜonego wymiaru pensum nie mogą być 

wynagradzani z tytułu godzin ponadwymiarowych. 
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11.  Nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny 

ponadwymiarowe naliczane są od poziomu pensum dydaktycznego ustalonego dla danego 

stanowiska obniŜonego proporcjonalnie do części etatu, na którym pracownik jest 

zatrudniony. 

 

III Umowy cywilnoprawne 

§ 3 

1. Umowy  cywilnoprawne na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych oraz wykonywanie 

wszelkich prac związanych z procesem dydaktycznym zawierają dziekani wydziału. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialny jest za właściwy dobór osób mających 

prowadzić zlecone zajęcia dydaktyczne oraz za oszczędne gospodarowanie środkami 

finansowymi przeznaczonymi na umowy zlecenia. 

3. Wysokość stawki wynagrodzenia za zajęcia związane z procesem dydaktycznym oraz 

pozostałe sprawy dotyczące zawierania umów  w Uniwersytecie Wrocławskim ustalane są 

osobnymi wewnętrznymi aktami prawnymi w Uniwersytecie. Wzór umowy zlecenia stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

IV Godziny usługowe 

§ 4 

Zasady rozliczania godzin usługowych reguluje osobny wewnętrzny akt prawny w 

Uniwersytecie. 

 

V Postanowienia ko ńcowe 

§ 5 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje plany zajęć dydaktycznych oraz 

sprawozdania z wykonania zajęć dydaktycznych do Dziekana Wydziału. 

2. Dziekan Wydziału zobowiązany jest do sporządzenia zbiorczego zestawienia  

1) planu obciąŜeń dydaktycznych i przekazania go do Działu Nauczania w terminie do 

dnia 16 listopada  kaŜdego roku akademickiego, 

2) sprawozdania z wykonania godzin dydaktycznych w rozbiciu na jednostki 

organizacyjne i przekazania go do Działu Nauczania do dnia 30 września  kaŜdego 

roku akademickiego. Wzór formularzy w/w sprawozdań stanowi załącznik nr 6. 

 

§ 6 

Zobowiązuje się wszystkich bezpośrednich przełoŜonych nauczycieli akademickich, 

odpowiedzialnych za organizację procesu dydaktycznego, do równomiernego rozdziału zajęć 

dydaktycznych między wszystkich pracowników oraz zaznaczenie w przydziale zajęć 

dydaktycznych, które z nich stanowią zajęcia w ramach pensum dydaktycznego. 
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§ 7 

 Postanowienia niniejszej uchwały dotyczą odpowiednio jednostek pozawydziałowych 

Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzących działalność dydaktyczną.  

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 

 

 

 

 

 

 



Jednostka organizacyjna Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

nazwa przedmiotu wg. godziny dyda. Wydział /kierunek studiów rok ilość studentów liczba grup liczba godz. na liczba godz. w semestrze

planu studiów i programu nauczania w ramach godz. studiów w grupie jedną grupę dla wszystkich grup

pozost, obciążenia ponadwymiarowych

dydaktyczne

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 160/2006

w rocznym przydziale czynności na rok akademicki………………………… przydzieliłem Pani/Panu ……………………..
zatrudnionemu na stanowisku ………………………….. zajęcia dydaktyczne przewidzianem planem i programem studiów i programem nauczania 
z zachowaniem obowiązującej wielkości grup studenckich.

Przydział zajęć dydaktycznych 

liczba godzin dydaktycznych

a/ w semestrze zimowym

z dnia 29 listoipada 2006 r.

 w ramach pensum

zajęcia regularne

 studia niestacjonarne

studia stacjonarne



nazwa przedmiotu wg. godziny  dyda. Wydział /kierunek studiów rok ilość studentów liczba grup liczba godz. na liczba godz. w semestrze

planu studiów i programu nauczania w ramach godz. studiów w grupie jedną grupę dla wszystkich grup

pozost, obciążenia ponadwymiarowych
dydaktyczne

 

Razem w roku akademickim…………………………godzin tj. o…………………….. więcej od limitu rocznego obowiązującego Pana/Panią………………..

stawek za godziny ponadwymiarowe.

Przyjąłem do wiadomości Kierownik jednostki oraganizacyjnej

………………………….. ………………………………………..

studia stacjonarne

studia niestcjonarne

 w ramach pensum

zajęcia regularne

Komunikując o powyższym proszę Pana Dziekana o przyznanie Panu/Pani ………………………………. uzupełniającego wynagrodzenia dodatkowego 

liczba godzin dydaktycznych

b/ w semestrze letnim



Imię i nazwisko ………………………………

Kierunek

ponad pensum ponad pensum

Liczba godzin dydaktycznych

Nazwa przedmiotu wg 
planu studiów i 

programu nauczania

studiów

Rok

Pozostałe obciążenia dydaktyczne

Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych

Uprzejmie informuję, że w semestrze ……………… w roku akademickim………………./………………… odbyłem/am 
zajęcia dydaktyczne w podanym niżej wymiarze:

wykonanychzaplanowanych

 w ramach pensum

zajęcia regularnezajęcia regularne

 w ramach pensum

Pozostałe obciążenia dydaktyczne

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 29 listopada 2006 r.

Jednostka organizacyjna ……………………

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 160/2006

Nazwa przedmiotu wg 
planu studiów i 

programu nauczania

studiów

Rok

Pozostałe obciążenia dydaktycznezajęcia regularnezajęcia regularne Pozostałe obciążenia dydaktyczne

Wyjaśnienia przyczyn odchylenia od planu ……………………………………………………………….. …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wszystkie wymienione wyżej zajęcia wykonałem
……………………
podpis pracownika

Nazwa przedmiotu wg 
planu studiów i 

programu nauczania

studiów

Rok

Pozostałe obciążenia dydaktycznezajęcia regularnezajęcia regularne Pozostałe obciążenia dydaktyczne

podpis Kierownika jednostki organizacyjnej
……………………………………..

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

stwierdzam wykonanie w/w zajęć



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 160/2006  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 listopada 2006 r. 

 

 

 

………………………       Wrocław, dnia ………………….. 

Pieczątka jednostki       

        …………………………………… 

                Numer zlecenia 

 

 

KWESTURA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 

Zlecam wypłatę należności wynikającej za godziny ponadwymiarowe  

na studiach stacjonarnych w roku akademickim………………………………………… 

Pani/Panu ……………………………………………………………………………………. 

Liczba godzin ponad pensum………………………………………………………………. 

 

Wykonano    ………….      godzin płatnych po  ………………………………….. zł 

        …………..      godzin płatnych po ……………………………………zł  

RAZEM ……………    ………………………………….. zł 

 

Instytut/Katedra ……………………………………… 

 

  

 

……………………….    ………………………………………. 

 Sporządził                       Kierownik jednostki organizacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 160/2006  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 listopada 2006 r. 

 
 

 

 

………………………               Wrocław, dnia ………………….. 

Pieczątka jednostki       

        …………………………………… 

                Numer zlecenia 

 

 

KWESTURA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 

Zlecam wypłatę należności wynikającej za godziny ponadwymiarowe na studiach niestacjonarnych w roku 

akademickim……………………………………… 

Pani/Panu ……………………………………………………………………………………. 

Liczba godzin ponad pensum………………………………………………………………. 

 

Wykonano    ………….  godzin płatnych z ……………………………………*  po ………………… zł 

        …………..            godzin płatnych z……………………………………..*  po ………………….zł  

RAZEM        …………..       ………………………………….. zł 

 

Instytut/Katedra ……………………………………… 

 

 

 

……………………….           ………………………………………. 

 Sporządził                                       Kierownik jednostki organizacyjnej 

         
 

 

 

* źródła finansowania 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

  



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 160/2006  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 listopada 2006 r. 

 
 
 
------------------------------------------           --------------------------- 
Pieczątka jednostki organizacyjnej             nr umowy 
 
             
        ………………………… 
           źródło finansowania 
 

Umowa –ZLECENIE /DZIEŁO (autorska)* 
 

Zawarta w dniu .............................we Wrocławiu, pomiędzy zamawiającym Uniwersytetem 
Wrocławskim pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP: 896-000-54-08 reprezentowanym przez 
Pana(nią) ………………………………………………………………………………… 
 
działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanym w 
dalszym ciągu umowy zleceniodawcą/ zamawiającym*  z jednej strony, a:  
 
Nazwisko ……………………………………………………………………………………… 
Imiona 1. …………………………………..…… 2. ……………………………………….. 
Miejsce urodzenia: ………………………………data: ……………………………………… 
                     (dzień, miesiąc, rok) 
    …………………………….                     ………………………….. 
                   Nr Pesel                Nr identyfikacji podatkowej- NIP 
Gmina……………………………………… Dzielnica: ……………………………………… 
Ulica: …………………………Nr domu ……………….. Nr mieszkania ................................. 
Kod pocztowy:…… - ………………… miejscowość:………………………………….......... 
...………………………………………………………………………………………………… 

(nr oddziału i nazwa urzędu skarbowego) 
………………………………………………………………………………………………….               
   (miejsce pracy /nr emerytury lub renty, adres ZUS) 
zwanym dalej zleceniobiorcą/wykonawcą*: 

§1 
Zleceniodawca/zamawiający* powierza, a zleceniobiorca/wykonawca* przyjmuje do osobistego 
wykonania w semestrze …………… roku akademickiego ……………./………: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

(rodzaj zajęć dydaktycznych) 
Dzieło jest przedmiotem prawa autorskiego i praw pokrewnych * 
 

§ 2 
Strony ustalają termin wykonania pracy od………………………….do: ……………………... 

§ 3 
Wynagrodzenie zleceniobiorcy/wykonawcy* za wykonane zajęcia dydaktyczne zgodnie z 
przedstawioną kalkulacją…………………………………………………………ustala się w  
wysokości:…………………………………………………………………………………….. 
(słownie złotych)……………………………………………………………………………… 
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§ 4 

Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po wystawieniu rachunku /rachunków częściowych * 
bezgotówkowo na konto bankowe, w przypadku jego braku przekazem pocztowym na koszt 
zleceniobiorcy/wykonawcy * 

 
§ 5 

Realizacja wypłaty wynagrodzenia nastąpi nie później niż 14 dni po przyjęciu rachunku 
 

§ 6 
Prace wykonane w ramach niniejszej umowy są realizowane poza godzinami służbowymi i nie są 
objęte umową o pracę. 

 
§ 7 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
Świadczenia publiczo-prawne wynikłe z niniejszej umowy ponosi: zleceniodawca/zamawiający* i 
zleceniobiorca/wykonawca* 
 

§ 9 
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo i miejscowo 
właściwym sądom powszechnym. 

 
§ 10 

Sprawy nie uregulowane niniejszą umową będą rozstrzygane na podstawie przepisów KC i ustawy 
o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994r. (Dz. U Nr 24 poz. 83 z późn. zm) 

 
§ 11 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje zleceniobiorca/wykonawca* 
 
 
..............................................     ……………............................... 
 (zleceniobiorca/wykonawca*)           (zleceniodawca/zamawiający*) 

 
 
 

.................................. 
          (kwestor)  

 
Zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych:  
 
 
.................................................. 
       
* niepotrzebne skreślić 
 

 



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 160/2006  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 listopada 2006 r. 

 

PLAN OBCIĄŻEŃ DYDAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW ORAZ DOKTORANTÓW /        
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GODZIN DYDAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW ORAZ DOKTORANTÓW * 

 
 

Liczba godzin dydaktycznych wykonanych przez pracowników 

w ramach pensum** 

 

Zajęcia 

regularne 

Pozostałe obciążenia 

dydaktyczne 

 

 

 

Jednostka 

organizacyjna 

 

st. 

stacjonarne 

 

st. 

niestacjonarne 

 

st. 

stacjonarne 

 

st. 

niestacjonarne 

 

 

Liczba godzin 

ponadwymiaro-

wych 

 

 

Liczba  

niedociążeń 

 

 

 

Pensum 

pracowników 

na urlopach 

 

 

 

Godziny 

zlecone 

pracownikom z 

zewnątrz 

 

 

Godziny 

wykonane 

przez 

doktorantów 

          

          

          

          

          

          

 

 

* niepotrzebne skreślić 

* * proszę o  uwzględnienie pełnego obciążenia dydaktycznego z uwzględnieniem przeliczników jeżeli takie są stosowane na Wydziale) 
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