
 

UCHWAŁA Nr 62/2009 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 160/2006 Senatu UWr z dnia 29 listopada 2006 r.  
w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych przez jednostki organizacyjne 

 
 
 
Na podstawie art. 130 i 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat postanawia wprowadzić poniŜsze zmiany do Uchwały  
Nr 160/2006 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie 
rozliczania zajęć dydaktycznych przez jednostki organizacyjne: 
 

§ 1 
 
1/ nowe brzmienie otrzymują załączniki nr 1 i 2 wymienione w § 1 uchwały; 

 
2/ w § 2 uchwały nowe brzmienie otrzymuje pkt 2: „Nauczycielowi akademickiemu, za jego 

zgodą moŜe być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym 
liczbę godzin ponadwymiarowych określonych w punkcie 1. Powierzenie prowadzenia tych 
zajęć wymaga zgody pracownika wyraŜonej na piśmie.”; 

 
3/ w § 2 uchwały nowe brzmienie otrzymuje pkt 3: „Minimalna wysokość stawek za godziny 

ponadwymiarowe ustalana jest w drodze zarządzenia Rektora.”; 
 
4/ w § 2 pkt. 5 uchwały słowo „dydaktycznej” zastępuje się słowem „organizacyjnej”; 

 
5/ w § 2 pkt. 9 uchwały słowa „roku akademickiego” zastępuje się słowami „zajęć 

dydaktycznych”; 
 
6/ w § 3 pkt. 1 uchwały słowo „cywilnoprawne” zastępuje się słowem „zlecenia”;  

 
7/ w § 3 uchwały nowe brzmienie otrzymuje pkt 3: „Wysokość stawki wynagradzania za zajęcia 

związane z procesem dydaktycznym oraz pozostałe zasady dotyczące zawierania umów w 
Uniwersytecie Wrocławskim ustalane są odrębnymi wewnętrznymi aktami prawnymi.”; 

 
8/ w § 5 pkt. 2 ppkt. 2 uchwały zmienia się numer załącznika z nr 6 na nr 5; 

 
9/ dodaje się § 8 uchwały w brzmieniu: „Treść załączników nr 1, 2 i 5 moŜe być przystosowana 

(uzupełniona) do potrzeb jednostki organizacyjnej z zachowaniem wszystkich informacji 
przewidzianych w formularzach stanowiących załączniki do uchwały Senatu.” 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


