
ZARZĄDZENIE Nr 217/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Konkursu 

„Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu 
„Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

 

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 r., poz. 478 z późn. 

zm.) w związku z § 42 ust. 6 Regulaminu Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego 

wprowadzonego zarządzeniem Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 16 września 2019 r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” 

stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu „Niższe pensum 

jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 

Badawcza” (IDUB) w § 5 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wydziały/jednostki ogólnouniwersyteckie/jednostki międzywydziałowe 

przekazują do Biura Projektu „IDUB” zatwierdzone przez Dziekana/Dyrektora 

jednostki ogólnouniwersyteckiej (międzywydziałowej) sprawozdanie  

z działalności dydaktycznej – końcowe z danego roku akademickiego,  

w terminie do 31 października kolejnego roku akademickiego”; 

 

2) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 

„4. Rozliczenie finansowe za dany rok akademicki następuje na podstawie 

dokumentu Rozliczenie wewnętrzne, wystawionego przez wydziały lub 

jednostki ogólnouniwersyteckie (międzywydziałowe) przekazanego do Biura 

Projektu „IDUB” w terminie do 30 listopada kolejnego roku akademickiego. 

Stawka za 1 godzinę dydaktyczną jest zgodna z obowiązującym na 

Uniwersytecie Wrocławskim stawkami za godziny ponadwymiarowe. Kwota 

rozliczenia przypadająca na pracownika, któremu obniżono pensum, stanowi 

iloczyn stawki obowiązującej dla stanowiska tego pracownika i liczby godzin 

dydaktycznych, o które zostało jemu obniżone pensum.”. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauczania. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana. 

 

 
 

 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
R E K T O R 


