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Uchwała nr 256 

Senatu SGH  

z dnia 15 października 2014 r. 

w sprawie podziału czasu pracy nauczycieli akademickich  

 

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 21 statutu SGH w związku z art. 130 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572  

z późn. zm.), Senat SGH uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się procentowy podział czasu pracy nauczycieli akademickich 

uwzględniający ich obowiązki dydaktyczne, naukowe i organizacyjne  

w następujących proporcjach dla poszczególnych grup pracowników: 

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni: 

a) obowiązki dydaktyczne – 45% czasu pracy;  

b) obowiązki badawcze – 45% czasu pracy; 

c) obowiązki organizacyjne – 10% czasu pracy, 

2) pracownicy naukowi: 

a) obowiązki badawcze – 90% czasu pracy; 

b) obowiązki organizacyjne – 10% czasu pracy, 

3) pracownicy dydaktyczni: 

a) obowiązki dydaktyczne – 90% czasu pracy; 

b) obowiązki organizacyjne – 10% czasu pracy. 

2. Czas na badania może być wykorzystany na działalność badawczą lub na badania 

na rzecz dydaktyki w zależności od charakteru zatrudnienia. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana kolegium lub kierownika 

pozakolegialnej jednostki organizacyjnej, Rektor może podjąć decyzję  

o zastosowaniu innej proporcji w określeniu czasowego udziału obowiązków 

nauczycieli akademickich w danej jednostce organizacyjnej. 

4. W przypadku, gdy pracownik naukowo-dydaktyczny poświęca na działalność 

badawczą więcej czasu niż to wynika z podziału określonego w ust. 1 pkt 1 

i wynagrodzenie za ten czas pracy jest finansowane z projektów badawczych, 

Rektor na wniosek dziekana kolegium lub kierownika pozakolegialnej jednostki 

organizacyjnej może zmienić proporcje podziału czasu pracy, zmniejszając zakres 

obowiązków dydaktycznych. 
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§ 2 

Traci moc uchwała nr 300 Senatu SGH z dnia 24 października 2007 r. w sprawie 

ustalenia podziału czasu pracy nauczycieli akademickich oraz uchwała nr 302 

Senatu SGH z dnia 26 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 300 Senatu SGH z dnia 

24 października 2007 r. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


