Zarządzenie Nr 160/2020
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie zlecania i rozliczania zajęć nie objętych zakresem obowiązków dydaktycznych,
realizowanych przez pracowników Uczelni
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 i 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia
14 czerwca 2019 roku
zarządzam, co następuje:
§1
1.

2.

3.

4.

Do zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich Uczelni nie są wliczane
zajęcia realizowane w ramach zorganizowanych form kształcenia, które nie podlegają
rozliczeniu w systemie USOS, w tym:
1) kursów oraz szkoleń dokształcających i uzupełniających;
2) zajęć realizowanych na potrzeby Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Poza zakresem obowiązków dydaktycznych mogą być także realizowane zajęcia na studiach
podyplomowych, których program został wyłączony z rozliczenia w systemie USOS, na
podstawie decyzji Rektora.
Do zajęć wykonywanych poza zakresem obowiązków dydaktycznych mogą być także
zaliczone zajęcia, które podlegają rozliczeniu w systemie USOS, a realizowane są przez:
1) nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku innym, niż stanowiska
określone dla nauczycieli zatrudnionych w grupie pracowników badawczodydaktycznych lub dydaktycznych, o których mowa w Statucie;
2) pracownika nie będącego nauczycielem akademickim, posiadającego potwierdzone
kompetencje oraz doświadczenie, niezbędne do prowadzenia zajęć.
Zlecanie i rozliczanie zajęć, o których mowa w:
1) ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 – następuje na podstawie wniosku o przyznanie dodatku
zadaniowego z tytułu czasowego powierzenia dodatkowych zadań.
2) ust. 3 pkt 2 – następuje na zasadach i w trybie właściwym dla rozliczenia obowiązku
dydaktycznego nauczycieli akademickich, o których mowa w Regulaminie pracy
i przepisach odrębnych.
§2

1.

Do oszacowania wysokości dodatku zadaniowego, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, dla:
1) nauczyciela akademickiego – mają zastosowanie stawki wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe, określone w odrębnych przepisach;
2) pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – mają zastosowanie następujące
stawki za 1 godzinę zajęć dydaktycznych:
a) z tytułem zawodowym inżyniera, magistra lub równorzędnym
- 40 zł;
b) ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego
- 60 zł.

2.

Na wniosek właściwego dziekana lub kierownika jednostki ogólnouczelnianej, Rektor może
ustalić indywidualne stawki wynagrodzenia, kierując się zasadami rachunku ekonomicznego.

§3
1.

2.

3.

Dodatek zadaniowy, o którym mowa w § 2, przyznany zostaje na podstawie złożonego
wniosku, podpisanego przez właściwego dziekana lub kierownika jednostki ogólnouczelnianej
oraz pracownika Uczelni, którego dotyczy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
Pracownik, nie będący nauczycielem akademickim, posiadający potwierdzone kompetencje
oraz doświadczenie, niezbędne do prowadzenia zajęć, do wniosku dołącza Informację na
potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o
posiadanym doświadczeniu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Wniosek i Informacja podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej Biura Programów i
Jakości Kształcenia oraz opinii Prorektora ds. Kształcenia.

§4
Wyłączenie z rozliczenia obowiązku dydaktycznego, o którym mowa § 1 ust. 2, nie może dotyczyć
programów studiów podyplomowych, w których obsadzie kadrowej uwzględniono nauczycieli
akademickich bez pełnego obciążenia dydaktycznego określonego wymiarem pensum.

§5
Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom i kierownikom ogólnouczelnianych jednostek
organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację kształcenia.

§6
1.

2.

Traci moc Zarządzenie Nr 192/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w zlecania i rozliczania
zajęć nie objętych zakresem obowiązków dydaktycznych, realizowanych przez pracowników
Uczelni
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kraków, dnia 17 września 2020 roku
Rektor

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

