
 
 

Sprawy pracownicze – komunikaty: 
 

Komunikat 1 
 

Obniżanie pensum pracownikom dydaktycznym w razie zmniejszenia 
się liczby studentów w grupie ćwiczeniowej 

 
 Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Ziemi zwrócili się do związków 

zawodowych z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu zasadności naliczania obciążeń 

dydaktycznych ustalanych proporcjonalnie do liczby studentów  w grupie.  

 Zasady te zostały zawarte w zarządzeniach Jego Magnificencji nr 60/2010 z 

dnia 8 .07.2010 oraz nr 9/2011 z dnia 23.02.2011 r. W ust. 3 paragrafu 2 

wymienionych zarządzeń Pan Rektor zaleca naliczanie obciążeń dydaktycznych 

pracowników proporcjonalnie do liczby studentów w grupie. Oznacza to, że jeśli 

grupa liczy mniej osób niż ustalone minimum (w przypadku grup laboratoryjnych na 

kierunkach WNoZ to minimum wynosi 10 osób) każda godzina dydaktyczna 

wypracowana przez pracownika jest liczona nie jako pełna godzina, ale jej ułamek.  

 W związku z powyższym pracownicy czują się pokrzywdzeni, podkreślając, 

że swoje obowiązki dydaktyczne wykonują sumiennie. Podkreślają również, że 

zapisy o ułamkowym naliczaniu pensum dydaktycznego zawarte w Zarządzeniach nr 

60/2010 i 9/2011 wykraczają poza intencje art. 66 ust. 2 Prawa o szkolnictwie 

wyższym. 

 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” po przeanalizowaniu problemu 

obniżania pensum pracownikom dydaktycznym w razie zmniejszenia się liczby 

studentów w grupie ćwiczeniowej w świetle obowiązujących przepisów 

sformułowała następujące wnioski, które zostały przekazane Jego Magnificencji 

w piśmie z dnia 27 stycznia 2012 r.: 

 

1. Pensum stanowi obowiązkową ilość godzin dydaktycznych, które w danym roku 

akademickim ma wykonać pracownik w zamian za otrzymywane wynagrodzenie. W 

razie przeprowadzenia większej ilości zajęć dydaktycznych ponad obowiązujące 

pracownika pensum traktowane jest to traktowane jako godziny ponadwymiarowe, 

za które pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.   

 

2. Zasada, zgodnie z którą w razie obniżenia ilości studentów w grupie ćwiczeniowej 

przeprowadzone zajęcia dydaktyczne wliczane są do pensum nie w ilości 

rzeczywiście przeprowadzonej, lecz proporcjonalnie mniejszej, jest niezgodna z 

podstawowymi zasadami prawa pracy.  

 

3. Artykuł 78 kodeksu pracy wskazuje, że wynagrodzenie pracownika jest ustalane 

przy uwzględnieniu m.in. ilości świadczonej pracy. Ponadto, artykuł 80 kodeksu 

pracy określa, że za wykonaną pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Z 

tego względu pracodawcy nie wolno jednostronnie decydować o tym, za którą część 



pracy pracownika wypłaci wynagrodzenie, a za którą nie. Za każdą godzinę pracy 

dydaktycznej rzeczywiście przeprowadzonej pracownik nabywa prawo do 

wynagrodzenia.  

 

4. Ponadto, niezbędną cechą stosunku pracy jest odpłatność. Prawo pracy nie 

zezwala na wykonywanie pracy przez pracownika pod tytułem darmym, a sytuacja, 

w której za część wykonanej pracy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia (bo do 

pensum wliczy się 24 godziny w miejsce faktycznie przeprowadzonych 30) w 

rzeczywistości doprowadza do sytuacji, w której pracownik częściowo świadczy 

pracę za darmo, co w świetle podstawowych zasad prawa pracy jest niedopuszczalne. 

Dodatkowo, artykuł 84 kodeksu pracy określa, że pracownik nie może się zrzec 

wynagrodzenia, zatem nawet gdyby przyjąć, że pracownik się godzi na 

proporcjonalne obniżenie pensum, to jest to niedopuszczalne.  

 

5. Kolejną podstawową cechą stosunku pracy jest obciążenie pracodawcy ryzykiem 

związanym z prowadzeniem działalności i zatrudnianiem pracowników. Za 

organizację procesu dydaktycznego, w tym podziału studentów za grupy oraz 

ustalanie zasad przydziału do grup odpowiada pracodawca (lub osoby działające w 

jego imieniu). Nauczyciel akademicki nie ma wpływu na ustalenie składu grupy oraz 

jej liczebności. W sytuacji, w której po przeprowadzeniu obowiązkowych zajęć w 

wymiarze wynikającym z pensum nie zalicza ich się do pensum w ilości faktycznie 

przeprowadzonej, lecz proporcjonalnej w związku z mniejsza ilością studentów w 

grupie, jest to nieprawidłowe, bo w istocie jest to przejaw przerzucania na 

nauczyciela akademickiego odpowiedzialności za niewłaściwą organizację procesu 

dydaktycznego (ryzyka organizacyjnego związanego z funkcjonowaniem zakładu 

pracy), na którą dodatkowo nie ma on wpływu, co w świetle powszechnie 

aprobowanego w doktrynie prawa pracy poglądu oraz jednoznacznej linii 

orzeczniczej Sadu Najwyższego jest niedopuszczalne. Odpowiedzialność za 

niezgodną z wytycznymi Rektora ilość studentów w grupie mogą ponosić 

ewentualnie osoby, które decydują o podziale studentów.  

6. Jednostronne proporcjonalne obniżanie pensum może także doprowadzić do 

obejścia przepisów o godzinach ponadwymiarowych. Skoro w razie przekroczenia 

pensum pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia, to zaliczenie do 

pensum godzin dydaktycznych w ilości mniejszej niż faktycznie przepracowana 

może wpłynąć na pozbawienie pracownika dodatkowego wynagrodzenia za pracę w 

godzinach ponadwymiarowych, co w świetle wyżej przestawionych już uwag 

również jest niedopuszczalne.  

 

7. Obniżanie pensum w razie obniżenia ilości studentów w grupie może także 

doprowadzić do naruszenia zasady równego traktowania pracowników, co w świetle 

artykułu 11
2
 kodeksu pracy jest niedopuszczalne. Nie można doprowadzić do 

sytuacji, w której za taką samą ilość przeprowadzonych zajęć dydaktycznych 

pracownicy wynagradzani są odmiennie, w zależności od ilości studentów w grupie. 



Warto dodać, że nie ma przy tym górnej granicy ilości studentów w grupie, której 

przekroczenie upoważnia pracownika do dodatkowego wynagrodzenia (takie 

sytuacje też mają miejsce).  

 

Komunikat 2. 

Sprawa urlopów bibliotekarzy 

 

 

 

 W nawiązaniu do poprzednich informacji na temat postępów w sprawie 

przywrócenia urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni dla mianowanych 

starszych bibliotekarzy i kustoszy, zatrudnionych na tych stanowiskach przed 

wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku, Komisja 

Zakładowa informuje, że Okręgowa Inspekcja Pracy w Katowicach  przeprowadziła 

kontrolę w tej sprawie oraz  przekazała swoją opinię i oczekuje podjęcia ostatecznej 

decyzji i wydanie rozporządzenia przez władze Uniwersytetu Śląskiego. 

 Mamy nadzieję na definitywne uregulowanie tej sprawy. 

 W załączeniu pismo Okręgowej Inspekcji Pracy. 

 


