
 

ZARZĄDZENIE Nr 190/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 listopada 2021 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu 

dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 478, z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Zasadach organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie 

Wrocławskim stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 79/2019 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji 

procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 4 uchyla się ust. 6; 

 

2) po § 4 dodaje się § 4a i § 4b w następującym brzmieniu: 

 

„§ 4a 

 

Do rozliczania godzin usługowych na studiach stacjonarnych stosuje się następujące 

zasady: 

1) godziny usługowe realizowane przez nauczyciela akademickiego Uniwersytetu  

w innej jednostce niż macierzysta na studiach stacjonarnych finansowane są  

z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego; 

2) jednostka macierzysta nie obciąża kosztami jednostki zlecającej realizację godzin 

usługowych, jeśli nauczyciel jednostki macierzystej realizuje te godziny w ramach 

swojego pensum;  

3) jednostka macierzysta obciąża jednostkę zlecającą realizację godzin usługowych 

kosztem równym iloczynowi liczby zleconych godzin i stawki za godzinę 

ponadwymiarową dla stanowiska nauczyciela akademickiego realizującego te 

godziny, jeśli godziny te realizowane są w ramach godzin ponadwymiarowych; 

4) w przypadku realizacji godzin usługowych w jednostce macierzystej nauczyciela 

akademickiego, jednostka zlecająca powinna pokryć koszty zmienne materiałów 

zużywanych w czasie realizacji procesu dydaktycznego. Wysokość tych kosztów 

uzgodniona musi zostać przed rozpoczęciem zajęć zleconych przez kierowników 

obydwu jednostek.  

 

§ 4b 

Do rozliczania godzin usługowych na studiach niestacjonarnych stosuje się 

następujące zasady: 

1) godziny usługowe realizowane przez nauczyciela akademickiego Uniwersytetu na 

studiach niestacjonarnych  finansowane są z opłat z tytułu świadczonych usług 

edukacyjnych (czesne); 

2) jednostka macierzysta obciąża jednostkę zlecającą realizację godzin usługowych 

kosztem równym iloczynowi liczby zleconych godzin i stawki godzinowej określonej 

na podstawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla stanowiska nauczyciela 

akademickiego, jeśli godziny te realizowane są w ramach pensum nauczyciela 

akademickiego; 

3) jednostka macierzysta obciąża jednostkę zlecającą realizację godzin usługowych 

kosztem równym iloczynowi liczby zleconych godzin i stawki za godzinę 

ponadwymiarową dla stanowiska nauczyciela akademickiego, jeśli godziny te 

realizowane są w ramach godzin ponadwymiarowych; 



4) w przypadku realizacji godzin usługowych w jednostce macierzystej nauczyciela 

akademickiego, jednostka zlecająca powinna pokryć koszty zmienne materiałów 

zużywanych w czasie realizacji procesu dydaktycznego. Wysokość tych kosztów 

uzgodniona musi zostać przed rozpoczęciem zajęć zleconych przez kierowników 

obydwu jednostek.”; 

 

3) w § 5 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu: 

 

„10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do doktorantów Szkoły Doktorskiej.”. 

 

 

§ 2. Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw nauczania. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

     

 prof. dr hab. Przemysław Wiszewski  

R E K T O R 

 

 


