




Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora 49/2019 z dnia 1 października 2019 r. 

Gdańsk, dnia ……………………….. 20…….. roku 

……………………………………………………………. 

                    (imię, nazwisko pracownika) 

…………….…Profesor……………………………. 

                     (stanowisko pracownika) 

grupa pracowników badawczo-dydaktycznych 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 127 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na prowadzenie w roku akademickim 20………… / 20………… 

zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych po wypracowaniu pensum oraz godzin 

ponadwymiarowych, o których mowa w art. 127 ust. 6 pkt 1), tj. począwszy od 226 godziny i nie więcej 

niż do 480 godziny. 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

                                       (podpis pracownika) 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora 49/2019 z dnia 1 października 2019 r. 

 

Gdańsk, dnia ……………………….. 20…….. roku 

……………………………………………………………. 

                    (imię, nazwisko pracownika) 

…………….……………….……………………………. 

                     (stanowisko pracownika) 

grupa pracowników badawczo-dydaktycznych 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 127 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na prowadzenie w roku akademickim 20………… / 20………… 

zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych po wypracowaniu pensum oraz godzin 

ponadwymiarowych, o których mowa w art. 127 ust. 6 pkt 1), tj. począwszy od 301 godziny i nie więcej 

niż do 540 godziny. 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

                                       (podpis pracownika) 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora 49/2019 z dnia 1 października 2019 r. 

 

Gdańsk, dnia ……………………….. 20…….. roku 

……………………………………………………………. 

                    (imię, nazwisko pracownika) 

…………….……………….……………………………. 

                     (stanowisko pracownika) 

grupa pracowników dydaktycznych 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 127 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na prowadzenie w roku akademickim 20………… / 20………… 

zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych po wypracowaniu pensum oraz godzin 

ponadwymiarowych, o których mowa w art. 127 ust. 6 pkt 2), tj. począwszy od 541 godziny i nie więcej 

niż do 720 godziny. 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

                                       (podpis pracownika) 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora 49/2019 z dnia 1 października 2019 r. 

 

Gdańsk, dnia ……………………….. 20…….. roku 

……………………………………………………………. 

                    (imię, nazwisko pracownika) 

…………..….……lektor…………………..………. 

                     (stanowisko pracownika) 

grupa pracowników dydaktycznych 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 127 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na prowadzenie w roku akademickim 20………… / 20………… 

zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych po wypracowaniu pensum oraz godzin 

ponadwymiarowych, o których mowa w art. 127 ust. 6 pkt 2), tj. począwszy od 541 godziny i nie więcej 

niż do 720 godziny. 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

                                       (podpis pracownika) 


