
 

ZARZĄDZENIE NR 5 z dnia 28.10.2019 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

 
w sprawie: rozliczenia wykonania zajęć dydaktycznych (zrealizowanego pensum) na Wydziale 

Zarządzania 

 

 

Na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki, mając na uwadze § 43 ust. 3 Regulaminu pracy Akademii Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Rozliczenie wykonania zajęć dydaktycznych (zrealizowanego pensum) wykonuje się  

w wymiarze miesięcznym, semestralnym i rocznym. 

2. Prodziekan ds. dydaktycznych sprawuje nadzór nad prawidłowym rozliczeniem 

zrealizowanego pensum nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania przez 

kierowników jednostek organizacyjnych. 

 

§ 2 

1. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do rozliczenia się z przeprowadzonych zajęć 

dydaktycznych (zrealizowanego pensum) do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

2. Rozliczenia dokonuje się na ustalonym w Wydziale formularzu w wersji elektronicznej oraz 

w formie jego podpisanego wydruku. 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 składa się do kierownika zakładu/samodzielnej 

katedry, do któremu przydzielony jest nauczyciel akademicki. 

 

§ 3 

1. Kierownik zakładu dokonuje sprawdzenia poprawności złożonych przez nauczycieli 

akademickich rozliczeń, a następnie na ich podstawie składa do dyrektora 

instytutu/kierownika katedry zbiorcze rozliczenie z przeprowadzonych zajęć 

dydaktycznych (zrealizowanego pensum) w zakładzie do 7 dnia miesiąca za miesiąc 

poprzedni. Rozliczenie składane jest na ustalonym w Wydziale formularzu w wersji 

elektronicznej oraz w formie jego  podpisanego wydruku. 

2. Dyrektor instytutu/kierownik katedry, po weryfikacji i zatwierdzeniu przez siebie 

złożonych rozliczeń zbiorczych za podległe zakłady, przekazuje całość dokumentacji  

w wersji elektronicznej oraz w formie podpisanych wydruków do prodziekana  

ds. dydaktycznych do 8 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

3. W przypadku samodzielnej katedry, jej kierownik dokonuje sprawdzenia poprawności 

złożonych przez nauczycieli akademickich rozliczeń, a następnie na ich podstawie składa 

do prodziekana ds. dydaktycznych zbiorcze rozliczenie z przeprowadzonych zajęć 

dydaktycznych (zrealizowanego pensum) w katedrze do 7 dnia miesiąca za miesiąc 

poprzedni. Rozliczenie składane jest na ustalonym w Wydziale formularzu w wersji 

elektronicznej oraz w formie jego podpisanego wydruku. 
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§ 4 

Prodziekan ds. dydaktycznych składa pisemny meldunek do Dziekana Wydziału o zakończeniu 

rozliczenia przeprowadzonych zajęć dydaktycznych (zrealizowanego pensum) na Wydziale 

Zarządzania, załączając do niego rozliczenia za jednostki organizacyjne, do 9 dnia miesiąca za 

miesiąc poprzedni. Wersje elektroniczne przekazywane są do sekretariatu Wydziału. 

 

§ 5 

Sekretariat Wydziału sporządza zbiorcze rozliczenie przeprowadzonych zajęć (zrealizowanego 

pensum) za Wydział, przedkłada je Dziekanowi Wydziału do zatwierdzenia, a następnie 

przekazuje je w wersji elektronicznej i w formie podpisanego wydruku do Oddziału 

Koordynacji Kształcenia i Szkolenia do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 

§ 6 

W przypadku rozliczeń przeprowadzonych zajęć (zrealizowanego pensum) za semestr zimowy 

i rok akademicki, postanowienia § 2 - § 5 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7 

1. Za prawidłowe rozliczenie wykonania zajęć dydaktycznych (zrealizowanego pensum),  

w tym za kontrolę rachunkową i merytoryczną rozliczeń, odpowiedzialni są odpowiednio 

kierownik zakładu,  kierownik katedry i dyrektor instytutu. 

2. Wszelkie błędy w złożonych rozliczeniach wymagają ich natychmiastowej korekty oraz 

sporządzenia pisemnego meldunku przez kierownika zakładu/katedry do Dziekana 

Wydziału przez prodziekana ds. dydaktycznych z wyjaśnieniem. 

3. W przypadku gdy ujawnione błędy dotyczą okresów, za które złożono rozliczenie do 

Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia, meldunek, o którym mowa w ust. 2 składany 

jest do Rektora-Komendanta Akademii. 

4. Niezłożenie rozliczenia w terminie skutkuje złożeniem pisemnego meldunku odpowiednio 

do kierownika zakładu,  kierownika katedry, dyrektor instytutu i Dziekana Wydziału przez 

prodziekana ds. dydaktycznych z wyjaśnieniem. 

 

 

§ 8 

Szczegółowe zasady rozliczania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli 

akademickich określa regulamin organizacyjny Akademii oraz stosowna uchwała Senatu. 

 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.10.2019 r. 

          

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Zarządzania 

 

/…/ 

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 
    

Do wiadomości: 

- pracownicy Wydziału Zarządzania 


