
ZARZĄDZENIE NR 148/2013 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 23 września 2013 r. 
 

 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 79/2010 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 7 października 2010 r. określającego zasady  podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych  i wykształcenia ogólnego przez pracowników  
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
  

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572, z późniejszymi zmianami), w związku 
z art. 102 i 1031 – art. 1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami)  zarządza się, co 
następuje: 

 
§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

7 października 2010 r. określającego zasady  podnoszenia kwalifikacji zawodowych   
i wykształcenia ogólnego przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1/ ust. 2 i 3 w § 2 otrzymuje brzmienie: 
  
„2. Wniosek, zawierający opinię bezpośredniego przełoŜonego, kierowany jest do 

akceptacji: 
1/ Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą– w odniesieniu do  
    nauczycieli akademickich, 
2/ Kanclerza – w odniesieniu do pozostałych pracowników niebędących  
    nauczycielami akademickimi. 

   3. Z pracownikiem, którego wniosek o podnoszenie kwalifikacji zawodowych lub 
wykształcenia ogólnego uzyskał pisemną zgodę Prorektora ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą lub Kanclerza, Uczelnia zawiera umowę szkoleniową określającą wzajemne 
prawa i obowiązki stron.”; 

 
2/ pkt 1 w ust. 1 w § 4 otrzymuje brzmienie: 
  

„1/ urlop szkoleniowy w  wymiarze: 
a/ 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów  

         eksternistycznych; 
b/ 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu 
    maturalnego; 

  c/ 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu  
      potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 

           d/ 21 dni w ostatnim roku – na przygotowanie pracy dyplomowej  
             oraz  przygotowanie  się  i  przystąpienie  do  egzaminu  
             dyplomowego,”; 
 

         3/ § 7 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 7. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą /Kanclerz w uzasadnionych 
przypadkach, po uprzednim zapewnieniu przez kierownika jednostki 
organizacyjnej/komórki administracyjnej kwoty świadczenia i źródła finansowania, moŜe 
przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, 
takie jak: 



1/ pokrycie całości lub części  opłaty za kształcenie, 
2/ zwrot kosztów przejazdów i zakwaterowania.”; 
 

         4/ § 16 otrzymuje brzmienie: 
 
„§  16. Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.”; 
 

         5/ Załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§   2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
         do zarządzenia Nr 148/2013 
         z dnia 23 września 2013 r. 

 
         Załącznik  
         do zarządzenia Nr 79/2010 
         z dnia 7 października 2010 r. 
 
…………………………………………………… 
imię i nazwisko 
…………………………………………………… 
stanowisko 
…………………………………………………… 
jednostka organizacyjna/ 
komórka administracyjna  
        …………………………………………………………… 
 
        …………………………………………………………… 
        (kierownik jednostki organizacyjnej/ 

      komórki administracyjnej  
     

     
Wniosek 

 o wyraŜenie zgody na podniesienie kwalifikacji zawodowych/wykształcenia 
ogólnego* 

 
I. Proszę o wyraŜenie zgody na podjęcie nauki:……………………………………………………………………  
 
.………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Forma nauki: szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, wyŜsza, kurs, szkolenie, seminarium) 
 
System nauki………………………………………………………………………………………………………………………… 
(dzienny, wieczorowy, zaoczny, mieszany) 
 
Czas trwania nauki (szkolenia)….……………………………………………………….…………………………………. 
 
Data rozpoczęcia i zakończenia nauki (szkolenia)...............................................……… 
 
Nazwa i adres szkoły (firmy organizującej szkolenie, kurs, seminarium)……………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uzasadnienie wniosku………………………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            
       ……………………………………………………… 
           data i podpis pracownika wnioskującego 
 
Opinia bezpośredniego przełoŜonego…………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………  
     data i podpis bezpośredniego przełoŜonego 

 

 
Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej*: 
 

WyraŜam zgodę/ nie wyraŜam zgody* 
 

………………………………………………………………. 
    data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej/ 
                     komórki administracyjnej* 



 
Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą/Kanclerza*: 
 

  WyraŜam zgodę/nie wyraŜam zgody* 
 
……………………………………………………………. 

    data i podpis  
            Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą/Kanclerza* 

 

 
II. Proszę równieŜ o sfinansowanie dodatkowych świadczeń: 
 
1/ pokrycie całości opłaty za kształcenie; 
2/ pokrycie części opłaty za kształcenie w wysokości……………………………..; 
3/ zwrot kosztów przejazdu; 
4/ zwrot kosztów zakwaterowania. 
 
 

      
  …………………………………………………. 

   data i podpis pracownika wnioskującego 
 
 

 
WyraŜam zgodę/nie wyraŜam zgody* na sfinansowanie świadczeń wymienionych 
w pkt:……………………………. 
 
Szacunkowy koszt finansowanych świadczeń wynosi:………………………………………………….. 
 
Przyznaję dofinansowanie w wysokości:……………………………………………………………………….. 
 
Źródło finansowania …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

………………………………………………………………. 
     data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej/ 
                      komórki administracyjnej* 

 
 
 
Potwierdzam środki finansowe wskazane  jako źródło finansowania……………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
       ………………………………………………….. 
         data, pieczątka imienna, podpis  
         Kwestora lub Zastępcy Kwestora 
 

 
Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą/Kanclerza*: 
 

WyraŜam zgodę/nie wyraŜam zgody* na sfinansowanie dodatkowych świadczeń 
 
……………………………………………………………. 
                                  data i podpis 
 Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą/Kanclerza* 

 

 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 


