
 

KW.021.1.2023          

 

 

Zarządzenie nr 5/23 

Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

z dnia 12 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania kosztów podnoszenia 

kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku  

 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania kosztów podnoszenia 

kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Zasady, o których mowa w § 1 nie mają zastosowania do zdarzeń podnoszących kompetencje 

zawodowe nauczycieli akademickich organizowanych przez Państwową Akademię Nauk 

Stosowanych we Włocławku. 

 

 

§ 3. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów i Kierownikom Studium 

stosownie do posiadanych kompetencji. 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2023 roku. 

 

 

 
 

 

Rektor 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 
 

 

 



 

 
Załącznik do zarządzenia nr 5/23 

Rektora PANS we Włocławku 

z dnia 12.01.2023 r. 

 

 

Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania kosztów podnoszenia 

kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich Państwowej Akademii 

Nauk Stosowanych we Włocławku 

 

 

 
§ 1. 

Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają: 

 

1) Uczelnia – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku; 

2) podnoszenie kompetencji zawodowych – udział w konferencjach naukowych, 

seminariach, sympozjach, szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych i innych 

formach kształcenia i dokształcania prowadzących do podniesienia kompetencji 

zawodowych nauczyciela akademickiego; 

3) koszt podnoszenia kompetencji zawodowych – opłaty konferencyjne i inne wydatki 

związane z udziałem w konferencjach, opłaty za kursy, szkolenia, studia 

podyplomowe i inne formy kształcenia i dokształcania; 

4) koszty podróży służbowej – koszty przejazdu, noclegu i diet. 

 

§ 2. 

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni może starać się o dofinansowanie 

kosztów podnoszenia kompetencji zawodowych, związanych tematycznie z 

doskonaleniem zawodowym. 

2. Dofinansowanie podnoszenia kompetencji zawodowych może pochodzić ze środków 

własnych Uczelni oraz ze środków zewnętrznych. 

3. Przez środki zewnętrzne należy rozumieć: 

1) środki pozyskane od sponsorów; 

2) środki pochodzące z projektów; 

3) inne zewnętrzne źródła finansowania. 

 

§ 3. 

1. Kwestor przedstawia Rektorowi propozycje wysokości środków na dofinansowania 

kosztów podnoszenia kompetencji zawodowych dla wydziałów oraz studium na dany 

rok kalendarzowy. 

2. Kwestor ustalając propozycje dofinansowania, uwzględnia: 

1) liczbę studentów w danym wydziale, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego; 

2) propozycje zgłoszone do planu rzeczowo-finansowego; 

3) wykorzystane dofinansowanie w roku ubiegłym; 

4) w przypadku studium wysokość dofinansowania wnioskowaną przez Rektora; 

5) możliwości finansowe Uczelni. 

3. Po otrzymaniu propozycji od Kwestora Rektor ostatecznie decyduje o wysokości 

przekazanych środków własnych na dofinansowanie kosztów podnoszenia 

kompetencji zawodowych wydziałów oraz studium. 



4. Podział środków własnych na dofinansowanie kosztów podnoszenia kompetencji 

zawodowych poszczególnych wydziałów i studium, następuje do 15 lutego każdego 

roku. 

5. Przyznane środki na dofinansowanie kosztów podnoszenia kompetencji zawodowych 

nie obejmują kosztów podróży służbowej, regulowanych odrębnym zarządzeniem 

Rektora. 

 

§ 4. 

1. Środki na dofinansowanie kosztów podnoszenia kompetencji zawodowych, 

przekazuje Rektor do dyspozycji właściwego Dziekana/Kierownika Studium, zgodnie 

z zasadami wynikającymi z Regulaminu organizacyjnego Uczelni, którzy podejmują 

decyzje w zakresie ich rozdysponowania, z zastrzeżeniem § 7. 

2. Dziekan/Kierownik Studium zobowiązany jest do dysponowania przyznanymi 

środkami finansowymi zgodnie z zasadami legalności, gospodarności, celowości, 

efektywności i rzetelności. 

3. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przez wydział, studium, 

pozostają w budżecie Uczelni i nie przechodzą na kolejny rok danej jednostki. 

 

§ 5. 

1. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek nauczyciela akademickiego, będącego 

pracownikiem Uczelni. 

2. Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje Dziekan na podstawie poprawnie 

wypełnionego wniosku wraz z załącznikami, zaopiniowanego przez Kierownika 

Zakładu w ramach posiadanych środków finansowych. W przypadku pracowników 

Studium decyzję podejmuje Kierownik Studium. W przypadku wniosku złożonego 

przez Kierownika Zakładu lub pracownika Studium wniosku nie opiniuje się. 

3. Decyzje o wysokości dofinansowania kosztów udziału w konferencji Dziekana i 

Prorektora podejmuje Rektor, zaś w przypadku Kierownika Studium Prorektor. W 

przypadku wniosku złożonego przez Dziekana, Prorektora lub Kierownika Studium  

wniosku nie opiniuje się. 

4. Po przekroczeniu limitu środków przeznaczonych na wydział/studium Kwestor 

zwraca wnioski wnioskodawcy w całości lub w części informując, że  dofinansowanie 

jest/nie jest możliwe w całości lub w części 

5. Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów podnoszenia kompetencji zawodowych 

określa załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

6. Publikacja, będąca wynikiem udziału w zdarzeniu podnoszącym kompetencje 

zawodowe finansowanym ze środków własnych Uczelni, musi zawierać afiliację 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. 

7. Kserokopie artykułu przekazanego do druku należy przedłożyć 

Dziekanowi/Kierownikowi Studium w terminie 3 miesięcy od wydania publikacji. 

8. W przypadku nieopublikowania artykułu będącego wynikiem zdarzenia podnoszącego 

kompetencje zawodowe w ciągu jednego roku od daty zdarzenia, nauczyciel 

zobowiązany jest przekazać do właściwego Dziekana/Kierownika Studium tekst 

wygłoszonego referatu, jeżeli referat by wygłoszony. 

 

§ 6. 

1. Oryginał zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie kosztów podnoszenia 

kompetencji zawodowych wraz z załącznikami trafia do Kwestury a kopia do 

Biura ds. Pracowniczych. Jeśli pracownik występuje o pokrycie kosztów delegacji, 



to musi złożyć wniosek o jej wystawienie i złożyć go w Biurze ds. Pracowniczych 

w terminie umożliwiającym wystawienie delegacji służbowej. 

2. Kwestura dokonuje płatności: 

1) przedpłaty na podstawie zatwierdzonego wniosku wraz z załącznikami                     

w terminie trzech dni roboczych od daty dostarczenia kompletnego wniosku 

do kwestury; 

2) przedpłaty na podstawie dokumentu księgowego w terminie wskazanym na 

fakturze, wystawionej na Uczelnię; 

3) na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT, zgodnej z 

zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie, w terminie wskazanym na 

fakturze. 

3. W przypadku płatności realizowanej w formie przedpłaty, Wnioskodawca 

zobowiązany jest do dostarczenia do Kwestury poprawnie wystawionej faktury VAT 

wystawionej na Uczelnię. W przypadku braku faktury/rachunku Wnioskodawca jest 

zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania. 

 

§ 7. 

1. Rektor może zdecydować o zawarciu umowy pisemnej z nauczycielem akademickim 

na podnoszenie kwalifikacji, jeżeli koszt dofinansowania ze strony Uczelni na  

podnoszenie kompetencji zawodowych przekracza 3.000 zł.  

2. Umowa z nauczycielem akademickim określa przysługujące uprawnienia 

nauczycielowi w związku z podnoszeniem kompetencji zawodowych na zasadach 

określonych w Kodeksie pracy.  

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest przygotowywana przez Biuro ds. Pracowniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Załącznik nr 1 do zasad przyznawania i rozliczania kosztów konferencji dla 

pracowników będących nauczycielami akademickim PANS we Włocławku 

 

……………………………………………..                                                                           Włocławek,   ……………………… 

              (pieczątka jednostki) 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW PODNOSZENIA 

KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  

PANS WE WŁOCŁAWKU 

 

1. Nazwisko i imię, stopień naukowy, tytuł, stanowisko Wnioskującego, jednostka: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Zdarzenie podnoszące kompetencje zawodowe (właściwe podkreślić): 

• konferencja naukowa  

• seminarium 

• sympozjum  

• szkolenie 

• kurs 

• studia podyplomowe 

• inne  

 

3. Tytuł/nazwa zdarzenia podnoszącego kompetencje zawodowe: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Miejsce: ………………………………………………………………….. 

 

5. Termin: ………………………………………………………………….. 

6. Organizator: …………………………………………………………………. 

 

7. Tytuł referatu (o ile dotyczy): 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Źródła finansowania udziału:  

• całkowity koszt udziału: …………………………………….. 

• wnioskowana kwota dofinansowania:………………………… 

• środki własne: ……………… 

• inne, np. w ramach projektu itp.: ……………………………… 

 

9. Czy zdarzenie jest tematycznie związana z doskonaleniem zawodowym ( np. doktoratem ): 

TAK □   NIE □ 

 

10. Czy w kosztach opłaty za udział w zdarzeniu ujęte są: 

 

Koszty zakwaterowania TAK □          NIE □  NIE DOTYCZY □ 



Koszty wyżywienia  TAK □          NIE □       NIE DOTYCZY □ 

Inne koszty                     TAK □          NIE □       NIE DOTYCZY □ 

 

Jeśli na przynajmniej jedno z pytań padła odpowiedź NIE, proszę o wyjaśnienia 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Środki transportu (o ile dotyczy): 

………………………………………………………………………………………………… 
(zasady podróży służbowych reguluje odrębne zarządzenie rektora ) 

 

12. Czy pracownik będzie występował o delegację? TAK     NIE 

 

Jeśli TAK, konieczne jest złożenie wniosku o delegację – druk do pobrania ze strony uczelni 

 

13. Dane organizatora zdarzenia, numer rachunku bankowego do uiszczenia opłaty za udział w 

zdarzeniu wraz ze wskazaniem terminu płatności: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

14. Czy rezultatem zdarzenia będzie publikacja:   TAK □          NIE □ 

 

15. Dodatkowe uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
        ………………………………………… 

(data i podpis Wnioskującego ) 

 

Załączniki: zaproszenie, potwierdzenie przyjęcia referatu, program zdarzenia itp. 

 

 

 

16. Opinia  Kierownika Zakładu (nie dotyczy wniosków Kierownika Zakładu i pracowników 

studium, a także Dziekanów, Prorektora oraz Kierowników Studium): 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

       

 ………………………………………… 
                   (data i podpis Kierownika Zakładu ) 

 

17. Decyzja osoby właściwej zgodnie z § 5 tj. Dziekana/Kierownika Studium/Prorektora/Rektora: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 



       
 ………………………………………………………. 

       (data i podpis) 

 

 

18. Informacja Kwestora o dostępności środków:       

TAK W CAŁOŚCI □          

TAK W CZĘŚCI □  ……………………… 

NIE □ 

 
              …………………………………. 

            (data i podpis Kwestora) 

 
  
 


