
ZARZĄDZENIE NR 1136 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 23 czerwca 2020 roku 

 

➢ w sprawie obiegu i wzorów druków obowiązujących przy rozliczaniu godzin dydaktycznych 

zrealizowanych przez nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej w ramach pensum 

dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych, dodatków do zrealizowanych godzin i wynagrodzenia 

dodatkowego 

  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z póź. zm.) oraz § 26 ust. 2 pkt 2 i 14 Statutu Politechniki 

Białostockiej, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1  

1. Ustala się tryb postępowania przy planowaniu i rozliczaniu godzin dydaktycznych zrealizowanych 

przez nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej w ramach pensum dydaktycznego, godzin 

ponadwymiarowych, dodatków do zrealizowanych godzin i wynagrodzenia dodatkowego, zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

2. Instrukcja rozliczania godzin dydaktycznych w systemie USOS jest dostępna na stronie 

www.uci.edu.pl  (Instrukcje USOS – pensum dydaktyczne). 

3. Miejscem przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem godzin dydaktycznych jest 

sekretariat wydziału/jednostki ogólnouczelnianej. 

 

§ 2 

Ustala się następujące wzory druków obowiązujące przy rozliczaniu godzin dydaktycznych 

zrealizowanych przez nauczycieli akademickich w ramach pensum dydaktycznego, godzin 

ponadwymiarowych, dodatków do zrealizowanych godzin i wynagrodzenia dodatkowego: 

1) sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktycznych: 

a) na studiach stacjonarnych – załącznik nr 2; 

b) na studiach niestacjonarnych – załącznik nr 3; 

2) wniosek o świadczenie wzajemnej dydaktyki – załącznik nr 4; 

3) świadczenie wzajemnej dydaktyki – załącznik nr 5; 

4) zestawienie rocznych zadań dydaktycznych: 

a) na studiach stacjonarnych – załącznik nr 6; 

b) na studiach niestacjonarnych – załącznik nr 7; 

5) oświadczenie nauczyciela akademickiego o wyrażeniu zgody na: 

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin 

ponadwymiarowych określoną w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – załącznik nr 

8; 

b) prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach godzin ponadwymiarowych w przypadku  

nauczyciela akademickiego będącego w ciąży lub wychowującego dziecko do ukończenia 

przez nie 4 roku życia – załącznik nr 9; 

6) indywidualna karta przydziału prac dyplomowych – załącznik nr 10; 

7) wykaz członków komisji pełniących funkcję promotora lub recenzenta pracy dyplomowej – 

załącznik nr 11; 

8) indywidualna karta z tytułu opieki naukowej nad doktorantem – załącznik nr 12; 

http://www.uci.edu.pl/


9) rozliczenie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice 

Białostockiej w ramach stosunku pracy: 

a) na studiach stacjonarnych – załącznik nr 13; 

b) na studiach niestacjonarnych – załącznik nr 14; 

10) rozliczenie dodatków do zrealizowanych godzin oraz wynagrodzenia dodatkowego za sprawowanie 

opieki lub kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi – załącznik nr 15; 

11) zlecenie wypłaty z tytułu godzin ponadwymiarowych – załącznik nr 16; 

12) zlecenie wypłaty dodatków do zrealizowanych godzin (prace dyplomowe i zajęcia dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych) – załącznik nr 17; 

13) zlecenie wypłaty dodatków do zrealizowanych godzin oraz wynagrodzenia dodatkowego –

załącznik nr 18. 

 

§ 3 

Odpowiedzialnymi za realizację zarządzenia czynię dziekanów wydziałów i kierowników jednostek 

ogólnouczelnianych. 

 

§ 4 

Nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia sprawuje prorektor ds. studenckich. 

 

§ 5 

Traci moc Zarządzenie Nr 730 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 13 listopada 2017 roku 

w sprawie obiegu i wzorów dokumentów związanych z rozliczaniem godzin dydaktycznych 

zrealizowanych przez nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej w ramach pensum 

dydaktycznego ustalonego dla poszczególnych stanowisk, godzin ponadwymiarowych, w tym za prace 

dyplomowe niewchodzące do pensum, dopłat do wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia, 

wynagrodzenia jednorazowego oraz wysokości stawki za godziny ponadwymiarowe wraz z późniejszą 

zmianą. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy rozliczenia godzin dydaktycznych 

zrealizowanych przez nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej od roku akademickiego 

2019/2020. 

 

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 

 

 


