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Zarządzenie Nr  24/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

           z dnia   24 marca 2009 r. 
 

w sprawie dodatku specjalnego dla wykładowców prowadzących zajęcia 
dydaktyczne w językach obcych w Uniwersytecie Wrocławskim  

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) w związku z § 22 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852, z późniejszymi 
zmianami) zarządza się, co następuje: 

 
      § 1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym w Uniwersytecie Wrocławskim to: 

1/ zajęcia w języku angielskim realizowane w ramach anglojęzycznych programów 
studiów II stopnia, przyjętych przez rady wydziałów (z wyłączeniem filologii 
angielskiej), 

   2/  zajęcia w języku angielskim lub innym, nie będące lektoratami oraz zajęciami na 
studiach filologicznych, prowadzonymi standardowo w językach obcych, 
zaakceptowane przez Prorektora ds. Nauczania. 

 
§ 2.1. Zajęcia w języku obcym skierowane są do: 
     1/ studentów polskich, 
     2/ cudzoziemców przebywających w ramach programów wymiany i umów 

    bilateralnych studiujących na zasadach odpłatności lub innych zasadach. 
       2. Studenci  polscy   nie  ponoszą  żadnych  kosztów  z  tytułu   udziału   w   zajęciach 

prowadzonych w językach obcych. 
 
§ 3. Koordynatora studiów w języku angielskim powołuje Dziekan właściwego wydziału. 

 
§ 4. Zajęcia   w   języku   obcym  mogą  być  realizowane,  jeżeli  uczestniczy  w  nich   co 

najmniej pięciu studentów (polskich i/lub cudzoziemców). 
 
 § 5. Godziny dydaktyczne przeprowadzone w języku obcym uwzględnia się w obciążeniu 
dydaktycznym nauczyciela akademickiego i jednostki, w której jest on zatrudniony. 
 

§ 6. Nauczycielowi akademickiemu za prowadzenie zajęć w języku obcym może być 
przyznany dodatek specjalny, o którym mowa w § 22 rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za 
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników  zatrudnionych 
w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852, z późniejszymi zmianami). 
 

§ 7. Decyzję w sprawie przyznania dodatku specjalnego za zajęcia prowadzone w języku 
obcym podejmuje Prorektor ds. Nauczania, na wniosek Dziekana właściwego wydziału, 
określając jego wysokość oraz okres na który dodatek jest przyznawany. Wzór wniosku 
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
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§ 8. Wysokość dodatku specjalnego za zajęcia prowadzone w języku obcym ustala się na 
podstawie liczby zaplanowanych godzin dydaktycznych przyjmując następujące stawki 
godzinowe: 

 - magister   100 PLN 
 - doktor   150 PLN 
 - doktor hab. / profesor 200 PLN 
 przy czym miesięczna wysokość dodatku specjalnego nie może przekraczać 40 %  
 łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 
 
§ 9. Jeżeli dla nauczyciela akademickiego w danym roku akademickim przewidziana do 

wykonania liczba godzin zajęć dydaktycznych nie przekracza obowiązującego pensum 
dydaktycznego – w przypadku prowadzenia przez niego zajęć dydaktycznych w języku 
obcym – wysokość stawek określonych w § 8 zmniejsza się o połowę. 

 
§ 10. W przypadku braku realizacji zaplanowanych zajęć w języku obcym Dziekan 

niezwłocznie wnioskuje do Prorektora ds. Nauczania o wstrzymanie dodatku specjalnego. 
 
§ 11. Wypłata dodatku specjalnego następuje po zakończeniu semestru i złożeniu 

sprawozdania na podstawie zlecenia wypłaty dodatku specjalnego. Wzór zlecenia stanowi 
Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 12. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć w językach obcych pokrywane są ze 

środków pozostających w dyspozycji Rektora. 
 

§ 13. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauczania. 
 

§ 14. Tracą moc: 
 1/ Pismo okólne Nr 9/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2007 r., 
 2/ Pismo okólne Nr 13/2007 Rektora Uniwersytetu wrocławskiego z dnia 4 lipca 2007 r., 
 3/ Pismo okólne Nr 11/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca   

2002 r. 
 

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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    Załącznik  Nr 1 
    do zarządzenia Rektora Nr 24/2009 
    z dnia  24 marca 2009 r. 
 
 

Wrocław dnia………………………………. 
 
 

Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego 
 

W związku z powierzeniem Pani/Panu………………………………zatrudnionemu na 
stanowisku………………………zajęć w języku ……………………..wnoszę o przyznanie 
dodatku specjalnego. 
 
Rodzaj i nazwa zajęć……………………………………………………………….. 
Adresat zajęć…………………………………............................................................. 
Liczba godzin zajęć…………………………………………………………………. 
Zajęcia wliczane są do pensum pracownika – Tak,       Nie 
Dodatek specjalny na okres  od…………………….do………………… 
Miesięczna wysokość dodatku specjalnego……………………….zł 
 
Miesięczna kwota dodatku specjalnego nie przekracza 40% łącznego wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 
 
 
    ………………………………. 
     Dziekan 
 
 
 

Wrocław, dnia ……………………………. 
 
 

D e c y z j a 
 
Na podstawie § 22 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 
(Dz. U. Nr 251, poz. 1852, z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Rektora 
Nr ……………..przyznaję dodatek specjalny w wysokości ………….zł miesięcznie, na okres 
od…………………. do…………………………….  
Dodatek może zostać wstrzymany w przypadku niewykonania powyższego zadania. 
Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej jest chronione prawem autorskim na podstawie 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity  
z 2006 r.: Dz. U. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami). 
Dodatek specjalny płatny jest ze środków będących w dyspozycji Rektora. 
 
 
               ..………………………… 
                                                                                                           Prorektor ds. Nauczania 
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Załącznik Nr 2 
        do zarządzenia Rektora Nr  24/2009 
        z dnia  24 marca 2009 r. 
 
 
………………………………………      Wrocław, dnia …………… 
          Wydział / Instytut  
 
Nr zlecenia……………… 
 

 
 
       Kwestura 
       Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 
 
 

Zlecenie wypłaty dodatku specjalnego 
 za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym 

 
 

Zlecam wypłatę należności za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym  
w semestrze  ……………………….  roku akademickiego  …………………………………... 
 
 
Pani/u  ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Wykonano  …………  godzin  po  …………………… złotych, płatnych ze środków 
będących w dyspozycji Rektora. 
 
 
 
  Ogółem do zapłaty ……………………………………………………  złotych 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                                     ……………………………… 
             Sporządził                                                                                          Dziekan 


