
ZARZĄDZENIE  

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R.0211.74.2021   

 z dnia 9 listopada 2021 roku 

 
w sprawie Funduszu Doskonałości Dydaktycznej  

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 
 

 

Działając na podstawie § 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i ust. 7 pkt 10 

Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarządza się, co następuje: 

 

 

§1 

1. Zarządzenie określa zasady podziału środków finansowych wyodrębnionych na 

doskonalenie działalności dydaktycznej ze środków subwencji przyznanej Uczelni, 

zwanych dalej Funduszem Doskonałości Dydaktycznej. 

2. Fundusz Doskonałości Dydaktycznej podlega Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów.  

3. Rektor jest uprawniony do określenia szczegółowych warunków dysponowania 

Funduszem Doskonałości Dydaktycznej w danym roku. 

 

§2 

1. Nadzór nad doskonaleniem działalności dydaktycznej oraz nad rozdziałem i  

prawidłowością wydatkowania środków przyznanych na doskonalenie działalności 

dydaktycznej w Uczelni sprawuje Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.  

2. Nadzór nad doskonaleniem działalności dydaktycznej w ramach Instytutu oraz nad 

prawidłowością wydatkowania środków przyznanych na doskonalenie działalności 

dydaktycznej w Instytucie sprawuje Dyrektor Instytutu.  

3. Nadzór nad doskonaleniem działalności dydaktycznej w ramach Centrum Językowego 

oraz nad prawidłowością wydatkowania środków przyznanych na doskonalenie 

działalności dydaktycznej w Centrum Językowym sprawuje Kierownik Centrum 

Językowego.  

4. Nadzór nad doskonaleniem działalności dydaktycznej w ramach Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu oraz nad prawidłowością wydatkowania środków przyznanych na 

doskonalenie działalności dydaktycznej w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

sprawuje Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.  

 

§3 

1. Celem Funduszu Doskonałości Dydaktycznej jest wspieranie doskonalenia kompetencji 

dydaktycznych pracowników Uczelni uczestniczących w procesie kształcenia i 

podnoszenie jakości kształcenia na Uczelni, w szczególności poprzez rozwój oraz 

unowocześnienie metodyki i form prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

2. Fundusz Doskonałości Dydaktycznej realizuje swoje działania poprzez:  

1) finansowanie lub dofinansowanie udziału w szkoleniach dydaktycznych, kursach, 

warsztatach, konferencjach i sympozjach służących doskonaleniu kompetencji 

dydaktycznych, 

2) finansowanie zakupu podręczników i innych materiałów dydaktycznych na potrzeby 

pracowników oraz Biblioteki Głównej, 



3) finansowanie zakupu oprogramowania oraz akcesoriów wspierających nowoczesne 

metody i formy kształcenia,  

4) finansowane działalności publikacyjnej w sferze dydaktyki, w tym przygotowania  

i publikowania elektronicznych wersji podręczników akademickich, 

5) finansowanie działań w zakresie rozwoju kompetencji językowych pracowników, 

6) dofinansowanie projektów i aktywności finansowanych z pozyskanych środków 

zewnętrznych, których przedmiotem jest doskonalenie kompetencji dydaktycznych, 

7) finansowanie lub dofinansowanie innych działań zorientowanych na wsparcie 

kompetencji dydaktycznych pracowników. 

 

§4 

1. Decyzje dotyczące aktywności, działań lub zakupów kwalifikujących się do 

finansowania/dofinansowania ze środków Funduszu Doskonałości Dydaktycznej 

podejmowane są przez Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, po uzyskaniu opinii 

Uczelnianej Rady Doskonałości Dydaktycznej.  

2. Uczelniana Rada Doskonałości Dydaktycznej opiniuje wnioski o 

finansowanie/dofinansowanie aktywności, działań lub zakupów ze środków Funduszu 

Doskonałości Dydaktycznej raz na dwa miesiące (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień), 

podczas swoich posiedzeń. 

 

§5 

1. Wnioski o finansowanie/dofinansowanie określonych aktywności, działań lub zakupów z 

Funduszu Doskonałości Dydaktycznej składane są do Prorektora ds. Kształcenia i 

Studentów.  

2. Uprawnieni do złożenia wniosku są pracownicy zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

3. Złożenie wniosku przez pracownika wymaga uzyskania opinii jego bezpośredniego 

przełożonego oraz opinii odpowiednio Dyrektora Instytutu, Kierownika Centrum 

Językowego lub Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, uzasadniającej 

potrzebę finansowania/dofinansowania wnioskowanych aktywności, działań lub zakupów.  

4. Wniosek zawiera opis aktywności, działania lub specyfikację zakupu podlegającego 

finansowaniu/dofinansowaniu z Funduszu Doskonałości Dydaktycznej, kalkulację 

kosztów, w przypadku dofinansowania – deklarowaną wartość udziału pracownika, a także 

informację o aktywnościach, działaniach lub zakupach pracownika, obecnie 

procedowanych lub które zostały sfinansowane/dofinansowane z Funduszu Doskonałości 

Dydaktycznej w ciągu 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Wzór wniosku stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

5. Koszt finansowanej z Funduszu Działalności Dydaktycznej aktywności, działania lub 

zakupu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł brutto; wartość dofinansowania nie może 

przekroczyć kwoty 5.000 zł brutto. Finansowanie lub dofinansowanie aktywności, działania 

lub zakupu w wyższej kwocie jest dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą Rektora.  

6. Pracownik, który nie podejmie lub nie wykona finansowanej/dofinansowanej aktywności 

lub działania, będzie zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Uczelnię na ten 

cel, w zakresie i wysokości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§6 

Wydatkowanie środków objętych Funduszem Doskonałości Dydaktycznej odbywa się zgodnie 

z obowiązującym na Uczelni planem rzeczowo-finansowym. 

 

 



§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

          

     REKTOR 

 

       dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 


