
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 10 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie nr 95/2019 Rektora PW z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie 

ustalenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 

pkt 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263, 

z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 95/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 25 Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§ 25 

1. Dodatkowy nakład pracy nauczyciela akademickiego za prowadzenie zajęć dydaktycznych  

w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy, za prowadzenie za prowadzenie wykładów  

w grupach powyżej 30 osób oraz za prowadzenie zajęć w języku obcym, z wyłączeniem 

lektoratów, stanowi podstawę przyznania dodatkowych godzin dydaktycznych. 

2. Za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczna w sobotę, nauczyciel akademicki otrzymuje 

dodatkowe 0,3 godziny. 

3. Za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną w niedzielę, nauczyciel akademicki otrzymuje 

dodatkowe 0,5 godziny. 

4. Za zajęcia prowadzone w formie wykładów, obliczeniowa liczba godzin dydaktycznych jest 

równa liczbie godzin wykładów w planie studiów, powiększonej o  1 godzinę za każdych  

12 studentów w grupie ponad 30 osób. 

5. Za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczna w ramach zajęć w języku obcym, z wyłączeniem 

lektoratów, nauczyciel akademicki może otrzymać dodatkowe nie więcej niż 1 godziną. Liczbę 

godzin dla każdych prowadzonych zajęć ustala kierownik podstawowej jednostki 

organizacyjnej po zasięgnięciu opinii właściwego kolegialnego ciała opiniodawczo-

doradczego.” 

2) § 1 ust. 3 pkt 8) i pkt 9) załącznika nr 7 do Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej 

dotyczący szczegółowych zasad rozliczania obowiązków dydaktycznych oraz zasad 

obliczania godzin dydaktycznych, otrzymują nowe następujące brzmienie: 

„8) zajęcia prowadzone w trybie online, które nie wymagają obecności nauczyciela 

akademickiego i są prowadzone w sposób zautomatyzowany; 

9) inne działania dydaktyczne ustalone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

po zaopiniowaniu przez właściwe kolegialne ciało opiniodawczo-doradcze.” 

 



3) § 2 ust. 2 załącznika nr 7 do Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej dotyczący 

szczegółowych zasad rozliczania obowiązków dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin 

dydaktycznych, otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. Za udział w egzaminie dyplomowym kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej 

przyznaje członkowi komisji egzaminu dyplomowego niebędącemu promotorem bądź 

recenzentem pracy do 1 godziny dydaktycznej, przy czym liczba przyznanych godzin nie 

może być większa niż rzeczywisty czas trwania egzaminów dyplomowych.” 

 

4) § 2 załącznika nr 7 do Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej dotyczący 

szczegółowych zasad rozliczania obowiązków dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin 

dydaktycznych po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującym brzmieniu: 

„2a. Za wykonanie obowiązków dydaktycznych nieregularnych, o których mowa w § 1 ust. 

3 niniejszego załącznika, nauczyciel akademicki otrzymuje godziny w liczbie minimum  

2 h.” 

 

5) § 3 ust. 2 załącznika nr 7 do Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej dotyczący 

szczegółowych zasad rozliczania obowiązków dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin 

dydaktycznych, otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. Liczba godzin dydaktycznych zaliczonych do obowiązków dydaktycznych 

nieregularnych, zlecona nauczycielowi akademickiemu do wykonania w danym roku 

akademickim, nie może przekroczyć 1/2 pensum.” 

 

6) § 5 załącznika nr 7 do Regulaminu Pracy Politechniki Warszawskiej dotyczący 

szczegółowych zasad rozliczania obowiązków dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin 

dydaktycznych, otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§ 5 

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość lub innych 

innowacyjnych metod kształcenia, wymagające kontaktu nauczyciela ze studentami w trakcie 

zajęć stanowią obowiązki dydaktyczne regularne i są traktowane jako zadania dydaktyczne  

do wykonania zgodnie z liczbą godzin tych zajęć przewidzianą w planie studiów.” 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania do wiadomości pracowników 

poprzez umieszczenie jego treści : 

1) na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej; 

2) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej PW; 

3) w elektronicznym systemie wewnętrznych aktów prawnych LEX-BAW. 

  

    REKTOR 

 

 

     prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
 


