UCHWAŁA Nr 5/2004
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 19 lutego 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
Na podstawie art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz.385
z późn. zm.) oraz § 24 ust.1 lit. h) Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - uchwala
się, co następuje:
§1
W § 8 uchwały nr 10/2003 Senatu UKSW z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie pensum
dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania, ust.4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Nauczycielom akademickim, którzy realizują całe roczne pensum w pierwszym semestrze, wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe może być wypłacane w okresach kwartalnych, od początku drugiego semestru,
po spełnieniu następujących warunków:
1) nauczyciel akademicki zrealizował w pierwszym semestrze 100 % zaplanowanych godzin
dydaktycznych;
2) dziekan wydziału potwierdza zaplanowanie realizacji całego pensum dla wszystkich nauczycieli danej
specjalności zatrudnionych na wydziale, do końca roku akademickiego;
3) nauczyciel po pierwszym semestrze złożył w dziekanacie kartę indywidualnego rozliczenia zajęć
dydaktycznych, zatwierdzoną przez bezpośredniego przełożonego, z której wynika pełna realizacja
pensum;
4) dziekan dokonał rozliczenia godzin dydaktycznych wydziału i złożył w Biurze ds. Kształcenia łączne
sprawozdanie z wykonania pensum na wydziale w pierwszym semestrze roku akademickiego;
5) nauczyciel złożył w dziekanacie, na koniec każdego kwartału, pisemną informację o zrealizowanych
godzinach ponadwymiarowych zatwierdzoną przez bezpośredniego przełożonego.
5. Nauczycielom akademickim, którzy realizują roczne pensum w pierwszym i drugim semestrze, wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe może być wypłacane zaliczkowo, w okresach kwartalnych, od początku
drugiego semestru, po spełnieniu następujących warunków:
1) nauczyciel akademicki zrealizował w pierwszym semestrze co najmniej 50 % rocznego pensum;
2) dziekan wydziału potwierdza zaplanowanie realizacji całego pensum dla wszystkich nauczycieli danej
specjalności zatrudnionych na wydziale, do końca roku akademickiego, a także zaplanowanie dla
poszczególnych nauczycieli godzin ponadwymiarowych w drugim semestrze;
3) nauczyciel po pierwszym semestrze złożył w dziekanacie kartę indywidualnego rozliczenia zajęć
dydaktycznych, zatwierdzoną przez bezpośredniego przełożonego, z której wynika realizacja co
najmniej 50 % pensum;
4) nauczyciel złożył na piśmie oświadczenie, że wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kwoty
nadpłaconej zaliczkowo, po złożeniu końcowego indywidualnego rozliczenia pensum i wykazaniu
faktycznie zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w danym roku akademickim;
5) dziekan dokonuje po zakończeniu zajęć dydaktycznych rozliczenia godzin dydaktycznych wydziału i
składa w Biurze ds. Kształcenia łączne sprawozdanie z wykonania pensum na wydziale.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor
Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki

