
ZARZĄDZENIE Nr 135/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany składu Komisji ds. dodatków motywacyjnych na rok 2022  

do przeprowadzenia drugiego etapu II Edycji Konkursu „Projakościowy sposób 

wynagradzania nauczycieli akademickich” 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 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) 

oraz § 12 ust. 3 pkt 9 lit. o Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą  

Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w związku  

z § 5 ust. 4 Regulaminu wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli 

akademickich w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

(IDUB) wprowadzonego zarządzeniem Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 15 kwietnia 2022 r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. W składzie Komisji ds. dodatków motywacyjnych na rok 2022 do 

przeprowadzenia drugiego etapu II Edycji Konkursu „Projakościowy sposób 

wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości 

– Uczelnia Badawcza” (IDUB) powołanej zarządzeniem Nr 122/2022 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:  

 

- odwołuje się prof. dr. hab. Krzysztofa Redlicha   

- powołuje się dr hab. Anne Kulmę, prof. UWr.    

 

2. Po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 skład Komisji ds. dodatków 

motywacyjnych na rok 2022 do przeprowadzenia drugiego etapu II Edycji Konkursu 

„Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” w ramach programu 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) w konkursie przedstawia się 

następująco:  

 

prof. dr hab. Jarosław Byrka   - Wydział Matematyki i Informatyki 

dr hab. Anna Kulma, prof. UWr   - Wydział Biotechnologii  

dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr  - Wydział Nauk Społecznych 

prof. dr hab. Marcin Stępień   - Wydział Chemii  

dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr  - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

 

 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. badań 

naukowych. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Jan Sobczyk 

p.o. R E K T O R A 

 


