
 
ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 3 marca 2023 r. 

   
zmieniające zarządzenie Nr 154/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu 
Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego 

na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu 
„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.), zarządza się, 
co następuje: 
 

§ 1. W Regulaminie konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych  
w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” wprowadzonym 
zarządzeniem Nr 154/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 
2021 r. wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
 
   „2. Szczegółowe kwestie związane z rozliczeniem wydatków realizowane są z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 
tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, 
że wydatki zostaną rozliczone do wysokości przyznanej na wizytę kwoty 
uwzględniającej limity, o których mowa w § 6 niniejszego regulaminu.”; 
 

2) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
 

„4. W przypadku negatywnej oceny zrealizowanego wyjazdu, niezłożenia 
Raportu lub niezłożenia wymaganych dokumentów do rozliczenia otrzymanych 
środków, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu przyznanego grantu oraz nie 
może ubiegać się o środki w ramach kolejnych edycji konkursu Wspieranie 
wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących 
uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 
Badawcza” (IDUB) przez 24 miesiące. Beneficjent zostanie poinformowany o tym 
stosownym pismem, w którym zostanie określony termin umożliwiający mu 
ponowne przystąpienie do konkursów.”;   
 

3) Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli 
akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących 
uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 
badawcza” otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego zarządzenia.  

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. projektów 

i relacji międzynarodowych. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
R E K T O R 

 
 
 

 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 43/2023 
z dnia 3 marca 2023 r.  

 
 
Załącznik Nr 1 

   do Regulaminu 
 

UMOWA STAŻOWA nr ________ 
zawarta w dniu _____________ pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowanym 
przez Prorektorkę ds. projektów i relacji międzynarodowych Panią prof. dr hab. Patrycję 
Matusz  działającą  na podstawie pełnomocnictwa  ……….. z dnia ………………., zwanym 
dalej Uniwersytetem  

a 

Panem/Panią (imię i nazwisko, wydział, instytut/katedra) zamieszkałym w (adres), dane 
z systemu) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Beneficjentem konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni 
światowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 
badawcza” zwanym dalej Beneficjentem 
strony umowy ustalają co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Uniwersytet przyznaje Beneficjentowi grant finansowy w wysokości …………… z 

przeznaczeniem na realizację wyjazdu na staż naukowy określony w formularzu 
zgłoszeniowym (wniosku) do konkursu  stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji stażu naukowego do ______(nazwa 
instytucji, miasto, kraj)_______ w terminie od _________ do __________.  

3. Szczegółowe kwestie związane z rozliczeniem wydatków realizowane są z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że 
wydatki zostaną rozliczone do wysokości przyznanej na wizytę kwoty uwzględniającej 
limity, o których mowa w § 6 niniejszego regulaminu. 

 
§ 2 

 
1. Uniwersytet zobowiązuje się do przekazania grantu finansowego w wysokości 

_____________ (słownie _________________________) na rachunek bankowy 
Beneficjenta  nr ____________________________________________ w terminie 
do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Wysokość grantu finansowego: 
 

Rodzaj Kwota: 

Koszty  podróży  

Koszty utrzymania  

Suma  

 
3. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, iż na czas pobytu w kraju docelowym musi 

mieć zapewnione ubezpieczenie. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie 
podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o 



konieczności posiadania odpowiedniego ubezpieczenia na pokrycie  kosztów leczenia 
za granicą oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Obowiązek uzyskania karty  
EKUZ w NFZ lub wykupienia ubezpieczenia leży po stronie Beneficjenta.  

 
§ 3 

 
1. Beneficjent zobowiązany jest do wywiązania się z warunków umowy stażowej,  

w tym do: 
1) zrealizowania wyjazdu na staż naukowy w określonym terminie; 
2) wykorzystania grantu na cel określony w umowie stażowej; 
3) złożenia w terminie do 14 dni od zakończenia wyjazdu Raportu z realizacji 

wyjazdu wraz z dokumentami, o których jest mowa w ust. 3. 
2. Raport z realizacji wyjazdu należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli 
akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni 
światowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 154/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 7 października 2021 r.  

3. Do Raportu z realizacji wyjazdu należy dołączyć dokumenty, sporządzone w języku 
angielskim, potwierdzające realizację przyjętego programu i planu, w szczególności w 
postaci: udokumentowanych prezentacji wyników badań przed pracownikami  
i studentami goszczącej uczelni/instytucji, potwierdzenia współpracy przy aplikacji 
grantowej lub przygotowania wspólnej publikacji w wiodącym międzynarodowym 
czasopiśmie.   

4. Beneficjent, który nie wywiązał się z warunków umowy w szczególności wskazanych 
w ust. 1, zobowiązany jest do zwrotu przyznanego grantu oraz nie może ubiegać się o 
środki w ramach kolejnych edycji konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli 
akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni światowych w 
ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) przez 24 
miesiące.   
 

§ 4 

1. Uniwersytet jest administratorem danych osobowych Beneficjenta podanych  
w niniejszej Umowie. Uniwersytet wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@uwr.edu.pl. 

2. Podane w niniejszej Umowie dane osobowe Beneficjenta będą przetwarzane w celu 
realizacji niniejszej Umowy i jej rozliczenia oraz w celach archiwalnych  
i statystycznych, a ich podanie jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych 
uniemożliwi zawarcie i wykonanie Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Ogólne Rozporządzenie  
o Ochronie Danych osobowych – RODO). 

3. Uniwersytet nie udostępni danych osobowych Beneficjenta żadnym odbiorcom,  
z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. 

4. Uniwersytet może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Beneficjenta osobie 
trzeciej w drodze umowy zawartej na piśmie. 

5. Dane osobowe Beneficjenta będą przechowywane w okresie realizacji niniejszej 
Umowy i jej rozliczenia oraz w okresie archiwizacji dokumentacji wynikającym  
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji 
Uniwersytetu. 

6. Beneficjentowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Uprawnienia te 
mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa.  

7. Beneficjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

8. Uniwersytet nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,  
w tym „profilowania” danych osobowych w rozumieniu RODO. 

 
 

mailto:iod@uwr.edu.pl


§ 5 
 
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 6 
 

Integralną część umowy stanowią Załączniki: 
1) formularz zgłoszeniowy (wniosek); 
2) Regulamin konkursu  Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu 

Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach 
programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” wprowadzony zarządzeniem 
Nr 154/2021  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. (ze 
zmianami).  

 
§7 

 
Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 

_____________________                                               ----------------------------------                                     

Uniwersytet        
 


