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Pracownicy Badawczy ACMiN 
 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, chcąc usprawnić organizację i efektywność 

naszej pracy po pandemii, współpracę wewnątrz i na zewnątrz ACMiN, a także 

współdziałanie z administracją, proszę Państwa o takie zorganizowanie swojego czasu, 

aby począwszy od piątku, 1 października 2021, w każdy dzień roboczy, byli Państwo 

obecni w budynku D-16 w godzinach od 9:30 do 14:30.  

Oczywiście nie dotyczy to osób przebywających na delegacjach służbowych, 

zwolnieniach lekarskich, czy urlopach i prowadzących poza naszym budynkiem 

uzgodnione prace naukowo-badawcze lub rozwojowe. 

Prośba o obecność wszystkich razem przez kilka godzin nie oznacza, że Państwa 

obecność w tych godzinach będzie ewidencjonowana. Praca badawcza nauczycieli 

akademickich jest prowadzona w systemie zadaniowym, czyli zgodnie z Regulaminem 

Pracy AGH, par.47, jesteście Państwo rozliczani z zadań postawionych Wam przez 

przełożonych (lub z nimi uzgodnionych), a nie z godzin obecności w budynku D-16. 

Na wszelki wypadek dodam, że przełożeni działają na podstawie pełnomocnictwa 

Rektora, który zgodnie z art.116 ust.5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

"określa szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego". W przypadku 

ACMiN przełożonym wszystkich pracowników jest dyrektor, który w zakresie pracy 

badawczej w znacznym stopniu działa poprzez Kierowników Zakładów. 

Zgodnie z Regulaminem Pracy AGH, par.47 ust.2, w przypadku pracowników 

badawczych jedynym ewidencjonowanym czasem pracy jest czas związany z realizacją 

działań organizacyjnych realizowanych "w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę" (np. udział w zebraniach Zakładów, Rad Dyscyplin, etc. i inne prace 

organizacyjne powierzone przez przełożonych). 

Dodam też jeszcze, że chodzi oczywiście o godziny, w których wszyscy razem 

jesteśmy w ACMiN, a nie o czas pracy, który zgodnie z Regulaminem Pracy AGH, 

par.40, ust.2, dla wszystkich pracowników Uczelni wynosi "przeciętnie 40 godzin 

tygodniowo".  

Z poważaniem – 
 


