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w sprawie: zmian w składzie osobowym Zespołu ds. sprawozdań z wykonania godzin 
dydaktycznych. 

 

§1 W skład Zespołu ds. sprawozdań z wykonania godzin dydaktycznych powołuję koordynatora 
mgr Katarzynę Kujawską w miejsce dr Magdaleny Musielak.  

W związku z powyższą zmianą skład Zespołu ds. sprawozdań z wykonania godzin 
dydaktycznych jest następujący: 

1.  dr inż. arch. Elżbieta Marczak koordynator WA 
2.  mgr Urszula Kampowska koordynator WCh 
3.  mgr Mirosława Kamonciak  koordynator WEiA 
4.  Barbara Speina koordynator WETI 
5.  mgr inż. Irena Datta koordynator WFTiMS 
6.  dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. PG   koordynator WILiŚ 
7.  mgr Tomasz Stecewicz koordynator WIMiO 
8.  mgr inż. Joanna Gryczka koordynator WZiE 
9.  mgr Ewa Wawoczna koordynator CJO 
10. mgr Katarzyna Kujawska koordynator CM 
11. mgr Kazimierz Rozwadowski koordynator CSA 
12. mgr inż. Dorota Pawlikowska koordynator DK 

§2 Koordynatorzy, o których mowa w §1 tworzą Zespół ds. sprawozdań z wykonania godzin 
dydaktycznych (zwany dalej Zespołem), a nadzór merytoryczny nad Zespołem sprawuje 
prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG. 

§3 Wszyscy członkowie Zespołu powinni posiadać wiedzę z zakresu rozliczeń sprawozdań 
dydaktycznych oraz stosować obowiązujące przepisy prawa.  

§4  Do obowiązków Zespołu należy: 

a) ustalanie i stosowanie jednakowych zasad do rozliczania sprawozdań, 
b) rozwiązywanie bieżących niejasności i problemów związanych z rozliczaniem zajęć 

dydaktycznych.  

§5  Do zakresu obowiązków koordynatorów należy w szczególności: 

 



 

 

a) współpraca na wydziale/centrum z osobami przygotowującymi sprawozdania 
dydaktyczne w zakresie aktualnych przepisów oraz poprawnego wypełniania 
sprawozdań, w tym wyliczenia pensum obowiązującego danego nauczyciela; 

b) współpraca z kadrami na wydziale/centrum oraz nauczycielem w zakresie 
pozyskiwania informacji o zatrudnieniu i nieobecnościach; 

c) obliczanie obowiązkowego pensum z uwzględnieniem nieobecności 
usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych, zmian etatu, stanowiska, decyzji 
o obniżeniu pensum itp.; 

d) opisanie w zał. A lub dołączenie zgody dziekana na zmianę pensum (w sytuacji 
niestandardowej); 

e) ustalenie przyczyn i źródeł pokrycia ewentualnych niedoborów;  
f) weryfikowanie zgodności danych zamieszczanych w sprawozdaniu letnim w stosunku 

do zimowego, nanoszenie ewentualnych poprawek; 
g) sprawdzenie kompletności sprawozdań przed ich przekazaniem do Działu Kształcenia, 

w szczególności: 
•  weryfikacja poprawności danych,  
•  sprawdzenie, czy sprawozdanie zawiera wszystkie wymagane strony i czy są one 
 opatrzone podpisami i pieczęciami, 
•  w przypadku stwierdzenia braków formalnych, błędów zobligowanie osób 

 wypełniających do uzupełnienia, 
•  zatwierdzenie poprawności sprawozdań (podpis i pieczęć koordynatora); 

h) przekazywanie do Działu Kształcenia w wyznaczonym terminie sprawozdań 
dydaktycznych w formie elektronicznej i papierowej; 

i) regularne uczestniczenie w spotkaniach Zespołu. 
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prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 
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