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ZARZĄDZENIE  Nr 18/2006 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 6 lutego 2006 r. 

 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad podziału środków 

pozabudżetowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia 
 
 

 
 Na  podstawie  art.  66  ust. 2  i  art. 151 ust. 8 ustawy z  dnia  27  lipca  2005  r.  
Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ) zarządza się, co następuje:       
 

§ 1. W zarządzeniu  Nr 16/2003  Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 10 
lutego 2003 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych przeznaczonych na 
zwiększenie wynagrodzenia wprowadza się następujące zmiany: 

1/ § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Określone w aneksie zwiększone wynagrodzenie przyznaje się na okres do 12 

miesięcy w danym roku akademickim.”, 
 
2/ § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„4. Wynagrodzenie, o którym jest mowa w ust. 1 wypłacane jest za przepracowany 

miesiąc, okres urlopu wypoczynkowego i urlopu dla celów naukowych, miesięcznie „z dołu”, 
w obowiązującym w Uniwersytecie terminie wypłat.”, 

 
3/ dodaje się do § 2 ust. 5 w brzmieniu: 
 
„5. W uzasadnionych przypadkach Rektor, Dziekan może wstrzymać lub ograniczyć 

wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobowego lub dodatku funkcyjnego, o czym 
bezzwłocznie należy pisemnie poinformować pracownika, Kwesturę i Dział Kadr.”, 

 
4/ § 3 otrzymuje brzmienie: 
 

 „§ 3. 1. Maksymalne zwiększenie wynagrodzenia osobowego dla nauczycieli 
akademickich może wynosić nie więcej niż: 
    1/ 120% górnej stawki  wynagrodzenia  zasadniczego, przewidzianego dla   
                                        danego stanowiska, 
    2/ 150% górnej  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego, przewidzianego    
                                        dla danego  stanowiska, na wydziałach posiadających powyżej  
          10 tysięcy studentów.  
 
   2. Maksymalne zwiększenie dodatku funkcyjnego może wynosić nie więcej niż: 
    1/ 150% dodatku funkcyjnego dla danego stanowiska, 
    2/ 200% górnej  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego,  przewidzianego   
                                        dla danego stanowiska, na  wydziałach  posiadających powyżej  
         10 tysięcy studentów. 
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   3. Dziekani dokonując zwiększenia wynagrodzeń nauczycielom akademickim 
uwzględniają poszerzony zakres obowiązków dydaktycznych i wyniki ewaluacji działalności 
dydaktycznej.  
 
   4. Maksymalne zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników nie będących 
nauczycielami akademickimi zatrudnionych na wydziale może wynosić nie więcej niż 75% 
górnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla danego stanowiska, a na wydziałach 
posiadających powyżej 10 tysięcy studentów nie więcej niż 150%. 
 
   5. Pracownikom  jednostek  ogólnouczelnianych, pozawydziałowych  i  między- 
wydziałowych oraz administracji centralnej, Rektor może zwiększyć wynagrodzenie nie 
więcej niż o 75% górnej  stawki  ich wynagrodzenia  zasadniczego  ze  środków  
pozabudżetowych  będących w jego dyspozycji.”, 
 

5/ Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do 
    niniejszego zarządzenia, 
 
6/ Załącznik Nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 2 do 
    niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 

2006 r. 
 
§ 3. W terminie 7 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia Rektor Uniwersytetu 

Wrocławskiego ogłosi w formie obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia Nr 16/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad podziału 
środków pozabudżetowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia. 
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           Załącznik Nr 1 
           do zarządzenia Nr 18/2006
                      z dnia 6 lutego 2006 r. 
 
Nr ...........         Wrocław, dnia ....................   r. 
 
 
         Pan (i)………………………………….. 
         Stanowisko…………………………….. 
         Jednostka organizacyjna………………. 
 

Aneks do mianowania z dnia....................... 
 

 Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), uchwały Nr 18/2003 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. i zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2003 r. zwiększam Panu (i) miesięcznie, płatne z dołu: 
 

 1/ wynagrodzenie osobowe* 
         na okres  od .............. r.    do ......................r.       o..................zł    
  tj. .......% górnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego   
     dla danego stanowiska, 
 

  2/ dodatek funkcyjny*  
          na okres  od .............. r.    do …................  r.       o ................. zł  
   tj. ……% dodatku funkcyjnego dla danego stanowiska lub …….% górnej stawki 
   wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego stanowiska. 
 
Aneks wypełnia się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem dla : 
1/ wnioskującego, 
2/ Działu Kadr, 
3/ Kwestury, 
4/ pracownika. 
 
Niniejsze wynagrodzenie i dodatek funkcyjny płatne są ze środków pozabudżetowych 
pozostających w dyspozycji wydziału lub Rektora. 
 
Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 
lutego 2003 r. wypłata dodatkowego wynagrodzenia osobowego lub dodatku funkcyjnego 
może być wstrzymana lub ograniczona. 
 
Wynagrodzenie wymienione w punkcie 1 jest / nie jest* chronione prawem 
autorskim na  podstawie  ustawy  z  dnia  4  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych  ( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).  
 
 
Podpis pracownika                   Dziekan/Kierownik Jednostki                     Prorektor 
            do spraw Nauczania 
 

* niepotrzebne skreślić 
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           Załącznik Nr 2 
           do zarządzenia Nr 18/2006
           z dnia  6 lutego 2006 r. 
 
Nr ...........         Wrocław, dnia .................... r. 
 
 
         Pan (i)…………………………………… 
         Stanowisko……………………………… 
         Jednostka organizacyjna………………… 
 
 

Aneks do umowy o pracę z dnia....................... 
 

 Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), uchwały Nr 18/2003 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. i zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2003 r. zwiększam Panu (i) miesięcznie, płatne z dołu: 
  

 1/ wynagrodzenie osobowe* 
         na okres  od .............. r.    do ......................r.       o..................zł    
  tj. .......% górnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego   
     dla danego stanowiska, 
 

  2/ dodatek funkcyjny*  
          na okres  od .............. r.    do …................  r.       o ................. zł  
   tj. ……% dodatku funkcyjnego dla danego stanowiska. 
  
Aneks wypełnia się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem dla : 
1/ wnioskującego, 
2/ Działu Kadr, 
3/ Kwestury, 
4/ pracownika. 
 
Niniejsze wynagrodzenie i dodatek funkcyjny płatne są ze środków pozabudżetowych 
pozostających w dyspozycji wydziału lub Rektora. 
 
Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 
lutego 2003 r. wypłata dodatkowego wynagrodzenia osobowego lub dodatku funkcyjnego 
może być wstrzymana lub ograniczona. 
 
Wynagrodzenie wymienione w punkcie 1 jest / nie jest* chronione prawem 
autorskim na  podstawie  ustawy  z  dnia  4  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych  ( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).  
 
 
Podpis pracownika                   Dziekan/Kierownik Jednostki                     Prorektor 
            do spraw Nauczania 
 

* niepotrzebne skreślić  


