
DA.021.1.2021     

Zarządzenie Nr 49/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 21 kwietnia 2021 roku  

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania „mini grantów” na działalność dydaktyczną 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w zw. umową nr MEiN/2021/150/DIR/DID z 12 kwietnia 2021 r. w Warszawie oraz 

§ 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 

§1. 

Wprowadza się Regulamin przyznawania „mini grantów” na działalność dydaktyczną, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.   

 

§2. 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi przedsięwzięcia.  

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi  ds. nauczania i studentów.  

 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2021 roku. 

 

 

 

Rektor  

Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Załącznik do Zarządzenia Nr 49/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku z dnia 21 kwietnia 2021 r 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA „MINI GRANTÓW” NA DZIAŁALNOŚĆ 

DYDAKTYCZNĄ 

  

§1.  

1. Niniejszy regulamin określa cel, zasady oraz tryb przyznawania środków finansowych, zwanych 

dalej „mini grantem” otrzymanych na realizację zadania pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” 

(umowa nr MEiN/2021/150/DIR/DID z 12 kwietnia 2021 r.). 

2. „Mini granty” finansowane są w ramach Zadnia 7 „Szkolenia dla kadry dydaktycznej”. Łączna pula 

środków wynosi 130 000 zł brutto. 

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przyznawane są w trybie konkursowym.  

 

§2.  

1. Adresatami konkursu są nauczyciele akademiccy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zwani dalej „nauczycielami”.    

2. Nauczyciel może złożyć maksymalnie trzy wnioski o przyznanie „mini grantu” na działalność 

dydaktyczną w naborze. 

3. Złożenie większej ilości wniosków niż dopuszczalne w naborze, skutkuje odrzuceniem wszystkich 

wniosków złożonych przez nauczyciela powyżej trzech. Odrzuceniu podlega czwarty wniosek  

i ewentualnie kolejne uwzględniając datę wpływu. Jeżeli data wpływu jest identyczna lub nie da się 

jej ustalić komisja konkursowa decyduje, który z wniosków ponad dopuszczalny limit podlega 

odrzuceniu.   

 

§3. 

1. Celem przyznania ”mini grantów” jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli PUZ 

we Włocławku przy zachowaniu następujących reguł:  

1) podnoszenie kompetencji dydaktycznych powinno mieć związek z bieżącymi bądź 

doraźnymi zadaniami nauczyciela lub być związane z rozwojem zawodowym nauczyciela, 

2) wiedza i umiejętności, które nauczyciel ma uzyskać w wyniku udziału w formie wsparcia 

powinny być niezbędne lub co najmniej przydatne w wykonywaniu obowiązków 

dydaktycznych, 

3) w ramach „mini grantów” przeznacza się środki finansowe na udział   

w następujących formach wsparcia, organizowanych na terytorium RP: 

a) kursy językowe; 



b) warsztaty; 

c) konferencje; 

d) szkolenia metodyczne lub przedmiotowe; 

e) kursy kwalifikacyjne lub doskonalące; 

f) studia podyplomowe; 

g) innych formach doskonalenia zawodowego niewymienionych wyżej.  

2. Dopuszcza się realizację form wsparcia online. 

 

 

 

§4. 

1. Wniosek o przyznanie „mini grantu” na działalność dydaktyczną, stanowiący załącznik  

do niniejszego regulaminu, należy złożyć w Kancelarii przy ul. 3 Maja 17 we Włocławku. Dopuszcza 

się przesłanie wniosku w wersji elektronicznej na adres mailowy kancelaria@puz.wloclawek.pl. 

2. Nabór wniosków trwa w terminie od 04 maja 2021 roku do 14 maja 2021 roku.  

3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 28 maja 2021 roku. 

4. Wnioski złożone po terminie podlegają odrzuceniu. 

5. W przypadku niewykorzystania przeznaczonej puli środków, dopuszcza się uruchomienie naborów 

dodatkowych. 

§5. 

1. Wnioski aplikacyjne rozpatrywane są przez komisję konkursową w składzie:  

1) Prorektor ds. nauczania i studentów – Przewodniczący, 

2) Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych i Społecznych, 

3) Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu, 

4) Dyrektor Instytutu Humanistycznego, 

5) Koordynator przedsięwzięcia. 

2. Wnioski złożone w terminie, zgodnie z regulaminem, podlegają ocenie merytorycznej. 

3. Głównym  kryterium oceny wniosku  jest ocena zgodności proponowanych form wsparcia z celem 

określonym w §3. ust. 1 regulaminu. 

4. Ostateczną decyzję o przyznaniu „mini grantów” oraz ich wysokości podejmuje Rektor.   

 

§6.  

1. „Mini granty” obejmują dofinansowanie lub finansowanie przez Uczelnię udziału w formach 

wsparcia maksymalnie do kwoty 4 000 zł brutto/osobę (niezależnie od ilości złożonych wniosków). 

2. Komisja konkursowa może obniżyć wnioskowaną kwotę dofinansowania/finansowania w zależności 

od ilości wniosków oraz możliwości budżetowych. 

mailto:kancelaria@puz.wloclawek.pl


3. Finansowanie „mini grantów” odbywa się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/rachunku przez organizatora/wydawcę na rzecz Uczelni, z zastrzeżeniem że płatność może 

nastąpić wyłącznie w formie przelewu. 

4. Środki finansowe otrzymane w ramach „mini grantów” mogą być przeznaczone wyłącznie 

na pokrycie kosztów poniesionych do dnia 30 listopada 2021 r., przy czym forma wsparcia może być 

również realizowana lub kontynuowana po tej dacie.  

5. Środki finansowe otrzymane w ramach „mini grantów” mogą być przeznaczone wyłącznie 

na pokrycie kosztów opłat za uczestnictwo w formie wsparcia. 

6. „Mini granty” należy rozliczyć zgodnie z ust. 3 w terminie do 30 listopada 2021 roku. 

7. Forma wsparcia musi być wykorzystana w trakcie zatrudnienia na Uczelni. W przypadku gdy umowa 

o pracę ulegałaby rozwiązaniu lub zostałaby wypowiedziana w międzyczasie forma wsparcia musi 

być wykorzystana do dnia zakończenia umowy o pracę, pod rygorem zwrotu części dofinansowania 

przypadającego na sfinansowanie formy wsparcia po zakończeniu umowy o pracę.   

 

§7.  

1. W zakresie korzystania z „mini grantów” stosuje się przepisy obowiązujące w Uczelni, w tym 

dotyczące uczestnictwa w konferencjach, seminariach i szkoleniach. 

2. Do dokonywania wiążącej wykładni przepisów regulaminu uprawniona jest wyłącznie komisja 

konkursowa.  

3. Do rozstrzygania sporów związanych z stosowaniem niniejszego regulaminu uprawniony  

jest Rektor.  


