
ZARZĄDZENIE Nr 116/2014 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 3 listopada 2014 r. 
 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 147/2013 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad 

organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. W Zasadach organizacji procesu dydaktycznego stanowiących Załącznik do 
zarządzenia Nr 147/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 
2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego 
w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się następujące zmiany: 

 
1/   część II. Projekty badawcze obniŜające wymiar pensum dydaktycznego 

nauczycieli akademickich otrzymuje brzmienie: 
„II. Projekty badawcze obniŜające wymiar pensum dydaktycznego 

nauczycieli akademickich 
 

1. Przez pensum dydaktyczne rozumie się obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych 
(obowiązków dydaktycznych, obciąŜeń dydaktycznych) nauczyciela akademickiego 
wynikający z zatrudnienia w Uniwersytecie, wyraŜony w godzinach dydaktycznych. 
 

2. Zasady obliczania pensum dydaktycznego określa uchwała Nr 85/2013 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad ustalania 
zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych 
objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla 
poszczególnych stanowisk, powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych 
ponadwymiarowych oraz zasad obliczania i rozliczania godzin dydaktycznych w 
Uniwersytecie Wrocławskim.  

 
3. Nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale Nauk Biologicznych, Wydziale 

Biotechnologii, Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki i Astronomii oraz Wydziale Nauk 
o Ziemi i Kształtowania Środowiska, będący kierownikiem projektu badawczego, 
moŜe ubiegać się o obniŜenie wymiaru pensum dydaktycznego maksymalnie o: 

1/ 60 godzin w semestrze, jeśli na realizację projektu badawczego przyznana 
została kwota przekraczająca 300 tys. zł w przeliczeniu na 12 miesięcy; 

2/ 30 godzin w semestrze, jeśli na realizację projektu badawczego przyznana 
została kwota od 150 tys. zł do 300 tys. zł w przeliczeniu na 12 miesięcy. 
 

4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w innej, niŜ wymienione w ust. 3 jednostce 
organizacyjnej, będący kierownikiem projektu badawczego moŜe ubiegać się 
o obniŜenie wymiaru pensum dydaktycznego maksymalnie o: 

1/ 60 godzin w semestrze, jeśli na realizację projektu badawczego przyznana 
została kwota  przekraczająca 150 tys. zł w przeliczeniu na 12 miesięcy; 

2/ 30 godzin w semestrze, jeśli na realizację projektu badawczego przyznana 
została kwota od 75 tys. zł do 150 tys. zł w przeliczeniu na 12 miesięcy. 
 

5. Nauczyciel akademicki kierujący zadaniem badawczym w ramach projektu 
realizowanego przez Uniwersytet wspólnie z innymi podmiotami (np. w ramach 
konsorcjum) moŜe ubiegać się o obniŜenie wymiaru pensum dydaktycznego od 



kwoty przypadającej na rzecz Uniwersytetu wyliczonej zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 3 i 4.  
 

6. Wniosek o obniŜenie wymiaru pensum dydaktycznego naleŜy składać w Dziale 
Kadr w terminie 28 dni od dnia podpisania umowy o finansowanie projektu 
badawczego. Wzór wniosku określa Załącznik Nr 15 do niniejszych Zasad. 
Wniosek o obniŜenie wymiaru pensum dydaktycznego złoŜony po terminie, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie stanowił podstawy do ubiegania 
się o obniŜenie pensum dydaktycznego.  

 
7. Kwoty, o których mowa w ust. 3 i 4 oblicza się w następujący sposób: całkowita 

wartość środków przyznanych na realizację projektu badawczego dzielona jest 
przez czas trwania projektu wyraŜony w miesiącach w zaakceptowanym wniosku o 
finansowanie projektu, a następnie mnoŜona przez 12.  Kwota wyliczona 
zaokrąglana jest do tysiąca złotych, gdy wynosi co najmniej 500,00 zł, w 
pozostałym zakresie końcówka jest pomijana.  

 
8. ObniŜenie pensum dydaktycznego przyznaje się na pełną liczbę semestrów 

odpowiadających czasowi realizacji projektu według następującej tabeli: 
 

Czas  trwania projektu w pełnych 
miesiącach 

liczba semestrów, w których 
przysługuje obniŜenie pensum 

1-5 0 
6-8 1 
9-14 2 
15-20 3 
21-26 4 
27-32 5 
33-38 6 
39-44 7 
45-48 8 

 
9. ObniŜenie wymiaru pensum dydaktycznego z wszystkich tytułów, nie moŜe 

przekroczyć 50% odpowiedniego pensum dydaktycznego przewidzianego w § 3 
uchwały określonej w ust. 2. 

 
10. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki kieruje kilkoma projektami badawczymi, 

wówczas we wniosku wskazuje wszystkie projekty, którymi kieruje, a decyzję o 
wymiarze obniŜenia pensum podejmuje Rektor.”; 

 
2/ po Załączniku Nr 14  dodaje się Załącznik Nr 15 w brzmieniu Załącznika do  

niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2.1. Wnioski o obniŜenie wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu kierowania 
projektem badawczym nierozpatrzone, a złoŜone w Dziale Kadr przed dniem wejścia w 
Ŝycie niniejszego zarządzenia rozpatrywane będą według zasad określonych w niniejszym 
zarządzeniu, z wyłączeniem terminu do złoŜenia wniosku określonego w ust. 6 części II, 
który ma zastosowanie do umów o finansowanie projektu badawczego podpisanych po 
dniu wejścia w Ŝycie niniejszego zarządzenia. 

2.   Wnioski o obniŜenie wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu kierowania 
projektem badawczym złoŜone w Dziale Kadr po dniu wejścia w Ŝycie niniejszego 
zarządzenia, a dotyczące umów o finansowanie projektu badawczego podpisanych przed 
dniem wejścia w Ŝycie niniejszego zarządzenia, rozpatrywane będą według zasad 
określonych w niniejszym zarządzeniu, z wyłączeniem terminu do złoŜenia wniosku 
określonego w ust. 6 części II. 

 



§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw Nauczania. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
    R E K T O R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
         do zarządzenia Nr 116/2014 
         z dnia 3 listopada 2014 r. 
 
          Załącznik Nr 15 
 
 

……………………………………………………..                     Wrocław, dnia…………………… 

         (imię i nazwisko pracownika) 

……………………………………………………… 
                 (stanowisko) 

…………………………………………………….. 

          (jednostka organizacyjna) 

Jego Magnificencja 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Wniosek o obniŜenie wymiaru pensum dydaktycznego 
z tytułu kierowania projektem badawczym 

 
 
Proszę o wyraŜenie zgody na obniŜenie wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu  
kierowania projektem badawczym ….……………………………………………………………………………………                 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
w roku akademickim 20..... / 20..... o …………….. godzin, od semestru zimowego/letniego* 

w roku akademickim 20..... / 20..... o ………………….. godzin; 

w roku akademickim 20..... / 20..... o ………………….. godzin; 

w roku akademickim 20..... / 20..... o ………………….. godzin. 

 
Informacje uzupełniające: 
1. Data uzyskania przez Uniwersytet Wrocławski projektu badawczego……………………… r. 
2. Całkowita wartość środków przyznanych na realizację projektu badawczego…………*) 
3. Czas trwania projektu w miesiącach ……………………….  
 
Obliczenie: 

Kwota przyznana na realizację projektu badawczego w przeliczeniu na 12 miesięcy  

……………………………………….. 

Oświadczam, Ŝe dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Jednocześnie oświadczam, Ŝe wszelkie 
zmiany wymienionych danych zgłoszę niezwłocznie. 
  

        ……………………………………………………… 

        (data i podpis pracownika) 

………………………………….………………………………….. 

(podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej) 

 
*) w przypadku projektów realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski wspólnie z innymi podmiotami naleŜy uwzględnić kwotę 

przypadającą na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego 


