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Zarządzenie Nr 4/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 17 stycznia 2012 r. 
 

w sprawie zasad podziału środków pozabudŜetowych stanowiących 
 przychody własne wewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego 

przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń 
 
 Na  podstawie  art.  66  ust. 2  i  art. 151 ust. 8 ustawy z  dnia  27  lipca  2005  r.  
Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zamianami) oraz 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 października 2011 r. w 
sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243 poz. 1447) 
i uchwały Nr 116/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.  
zarządza się, co następuje:       
 
 § 1. 1. Zarządzenie reguluje zasady podziału posiadanych przez Uniwersytet 
Wrocławski środków pozabudŜetowych stanowiących przychody własne wewnętrzne, 
będących w dyspozycji Rektora, wydziałów oraz pozostałych jednostek rozliczeniowych,  
przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń. 
   2. Przychodami własnymi wewnętrznymi Uniwersytetu Wrocławskiego, 
o których mowa w ust. 1, przeznaczonymi na zwiększenie wynagrodzeń są opłaty: 

 1) za studia niestacjonarne,   
 2) za studia doktoranckie niestacjonarne,   
 3) za egzaminy wstępne,   
 4) za powtarzanie studiów,   
 5) za egzaminy tłumaczy przysięgłych,   
 6) za nieterminowy zwrot ksiąŜek do bibliotek,   
 7) za wynajem lokalu lub części budynku dydaktycznego,   
 8) ze sprzedaŜy informatorów, druków, mikrofilmów,   
 9) ze sprzedaŜy biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i muzeów.   

 
   3. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracownikom wydziału następuje 
po uprzednim ustaleniu przez radę wydziału limitu przychodów własnych wewnętrznych   
przeznaczonych w roku kalendarzowym na ten cel. 
   4.  Wysokość limitu wyliczana jest zgodnie z Wzorem  podziału przychodów 
własnych wewnętrznych stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
Załącznik Nr 2 winien być dostarczany, łącznie z kompletem aneksów, właściwemu 
Prorektorowi lub Kanclerzowi zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji.  
     
 § 2.1. Z przychodów własnych wewnętrznych będących w dyspozycji Rektora nie 
więcej niŜ 5 % moŜe zostać przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń. Limit ten moŜe 
być przekroczony, o ile Rektor posiada środki finansowe – krajowe bądź zagraniczne – 
które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być wydatkowane na zwiększenie 
wynagrodzeń osobowych. 
  2. Z przychodów własnych wewnętrznych będących w dyspozycji wydziałów 
i innych jednostek rozliczeniowych nie więcej niŜ 25% moŜe zostać przeznaczone na 
wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne). 
   
 § 3.1. Maksymalne miesięczne zwiększenie wynagrodzenia osobowego w formie 
aneksów dla nauczycieli akademickich moŜe wynosić nie więcej niŜ kwoty ustalone w poz. 
1-3 Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
  2. Maksymalne miesięczne zwiększenie dodatku funkcyjnego moŜe wynosić nie 
więcej niŜ  200% przyznanego dodatku funkcyjnego. 
  3. Dziekani, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, wnioskują o zwiększenie 
wynagrodzeń nauczycielom akademickim, uwzględniając poszerzony zakres obowiązków 
dydaktycznych i wyniki ewaluacji działalności dydaktycznej.  



(Dział Organizacyjny – 2012) 

 

  4. Maksymalne miesięczne zwiększenie wynagrodzeń w formie aneksów dla 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na wydziale moŜe 
wynosić nie więcej niŜ kwota ustalona w poz. 4 Załącznika Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.  
  5. Pracownikom  jednostek  ogólnouczelnianych, pozawydziałowych 
i międzywydziałowych oraz administracji centralnej Rektor moŜe zwiększyć 
wynagrodzenie w formie aneksów z przychodów własnych wewnętrznych będących w 
jego dyspozycji lub będących w dyspozycji danej jednostki rozliczeniowej.  Maksymalne  
miesięczne zwiększenie wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi określa Załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.  
 
 § 4.1. Zwiększenie wynagrodzenia osobowego następuje, w szczególności 
w formie aneksu do umowy o pracę/mianowania. 
       2. Wzór aneksu do mianowania stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego 
zarządzenia, a wzór aneksu do umowy o pracę stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego 
zarządzenia. 

      3. W roku kalendarzowym zwiększone wynagrodzenie przyznawane jest na 
okresy nie dłuŜsze niŜ 6 miesięcy. 

      4. Wynagrodzenie, o którym  stanowi ust. 1, wypłacane jest za 
przepracowany miesiąc, okres urlopu wypoczynkowego i urlopu dla celów naukowych 
oraz okresy nieobecności w pracy, za które wypłacane jest wynagrodzenie, miesięcznie 
„z dołu”, w obowiązującym w Uniwersytecie terminie wypłat. 
       5. Aneksy do mianowania i umowy o pracę podpisywane  są przez właściwego 
Prorektora lub Kanclerza, zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji, na podstawie 
informacji przedłoŜonej przez wydziały o wysokości limitów przychodów własnych 
wewnętrznych przeznaczonych na wynagrodzenia, wyliczonych zgodnie z § 1 ust. 3.  

 6. Właściwy Prorektor lub Kanclerz moŜe odmówić podpisania aneksu gdy 
odpowiednio na wydziale lub w jednostce rozliczeniowej w poprzednim okresie 
rozliczeniowym powstał deficyt. 
 
 § 5. Zwiększone wynagrodzenie określone w aneksie stawką miesięczną jest 
pomniejszane za czas nieobecności w pracy spowodowany chorobą, urlopem 
macierzyńskim i opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny i wliczane jest do 
podstawy wynagrodzenia chorobowego oraz świadczeń płatnych z ubezpieczenia 
społecznego. 
                
 § 6. Za przekroczenie limitu przychodów własnych wewnętrznych przeznaczonych 
na zwiększenie wynagrodzeń pracowników wydziału oraz indywidualnych limitów 
nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami, określonych 
w § 3 ust. 1-4, odpowiedzialność ponosi dziekan. 
  

§ 7. Przyznając zwiększone wynagrodzenie osobowe i bezosobowe naleŜy 
zapewnić równocześnie odpowiednie środki na pokrycie składek ZUS i Funduszu Pracy, 
ZFŚS oraz naleŜności wynikających ze zwiększenia wynagrodzenia osobowego 
(dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za urlop 
wypoczynkowy). 
 

§ 8. Wypłata zwiększonego wynagrodzenia następuje na podstawie listy płac 
sporządzonej przez Dział Płac Kwestury, po uprzedniej jej kontroli pod względem 
merytorycznym przez kierowników uczelnianych jednostek rozliczeniowych, 
potwierdzeniu przez Kwestora posiadania środków finansowych i prawidłowości ich 
naliczenia pod względem rachunkowym oraz zatwierdzeniu do wypłaty przez właściwego 
Prorektora, zgodnie z zakresem działania ustalonym dla kaŜdego Prorektora w odrębnym 
zarządzeniu Rektora lub przez Kanclerza, zgodnie z uzyskanym upowaŜnieniem.  
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 § 9. Tracą moc zarządzenia: 
 1/ Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2003 r. w 
sprawie zasad podziału środków pozabudŜetowych przeznaczonych na zwiększenie 
wynagrodzenia; 
 2/ Nr 31/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudŜetowych 
przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia; 
 3/ Nr 18/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lutego 2006 r. 
wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudŜetowych 
przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia; 
 4/ Nr 42/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 maja 2008 r. 
wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudŜetowych 
przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia; 
 5/ Nr 15/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 marca 2010r. 
wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudŜetowych 
przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia; 
 6/ Nr 94/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2010 r. 
wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudŜetowych 
przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia. 
 
 § 10.1. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r., z zastrzeŜeniem 
ust. 2. 
     2. Do aneksów do mianowania i umów o pracę podpisanych przed dniem 
wejścia w Ŝycie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące. 
          

        
 
 

       
prof. dr hab. Marek Bojarski 

R E K T O R 
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           Załącznik Nr 1 
           do zarządzenia Nr 4/2012 
           z dnia 17 stycznia 2012 r. 
 
 
 

 
Maksymalna miesięczna łączna kwota zwiększenia wynagrodzenia 

osobowego w formie aneksów  
    
    

Poz. Grupa stanowisk Stanowisko 
Kwota  

maksymalna  

1 profesorów 

profesor zwyczajny,                                                             
profesor nadzwyczajny posiadający tytuł 
naukowy,  profesor nadzwyczajny posiadający 
stopień naukowy doktora habilitowanego lub 
doktora,                                                     

12 000,00 

2 

docentów, adiunktów i 
starszych 
wykładowców; 
dyplomowanych 
bibliotekarzy i 
dyplomowanych 
pracowników 
dokumentacji i 
informacji naukowej 
 

docent,                                                                                     
adiunkt posiadający stopień naukowy doktora 
habilitowanego, adiunkt posiadający stopień 
naukowy doktora,   starszy wykładowca 
posiadający stopień naukowy doktora; 
starszy kustosz dyplomowany, starszy 
dokumentalista dyplomowany, kustosz 
dyplomowany, dokumentalista dyplomowany, 
adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i 
informacji naukowej, asystent biblioteczny 

  
   
   
   

  
 

7 000,00 

3 
asystentów, 
wykładowców,          
lektorów i instruktorów 

asystent, wykładowca, lektor, instruktor 4 000,00 

4 
Pracownicy niebędący 
nauczycielami 

pracownicy: administracyjni, ekonomiczni, 
naukowo-techniczni,  inŜynieryjno-techniczni  
i obsługa; pracownicy bibliotek 

3 800,00 
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 pieczątka jednostki  
Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 4/2012 
z dnia 17 stycznia 2012 r. 

 
 

PODZIAŁ PRZYCHODÓW WŁASNYCH WEWNĘTRZNYCH 
 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ……………….. roku. 
 

 

Poz. 

 

Kwoty 

 
 
        

 
 Plan przychodów: 
 
Przychody własne wewnętrzne jednostki 
rozliczeniowej określone w § 1 ust. 2 niniejszego 
zarządzenia  
 
Plan wydatków: 

 
Środki przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń 
z przychodów własnych wewnętrznych (do 75% od 
wartości ujętej w poz. 1. Tabeli) z tytułu: godzin 
ponadwymiarowych, premii, dodatków specjalnych  
oraz z innych tytułów wypłacanych na podstawie 
aneksów 

 
1/ kwota przeznaczona na umowy  
cywilnoprawne wraz z pochodnymi 
(nie więcej niŜ 25% od kwoty ujętej w  
 poz. 2 Tabeli) 
 
2/ naleŜności wynikające ze zwiększenia 
wynagrodzenia osobowego (dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego „13”  nagrody 
jubileuszowej, ekwiwalentu za urlop)* 
 
3/ środki na pokrycie składek ZUS, FP, ZFŚS* 
 
4/ limit przychodów własnych wewnętrznych 
przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń 
dla pracowników  z  tego: 
     a/ w I półroczu 
     b/ w II półroczu  
(wartość po odjęciu poz. 3,4,5 od poz. 2 
podzielona na 2 części) 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 
5. 

 
6. 
 

 

 

………………………………….. 

 

 

 

…………………………………. 

 

 

………………………………….. 

 

 
 
………………………………… 
 
 
……………………………….. 
 
………………………………… 
 
a/……………………………….. 
 
b/………………………………… 

*zgodnie z § 7  niniejszego zarządzenia  
 
Wykorzystanie kwoty z poz. 6.  
 
w  półroczu ……………….. na dzień …………………………..  wynosi …………………………………..                                                                         

 
 

Dziekan/Kierownik Jednostki 
 
……………………………………………….. 
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Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 4/2012 
z dnia 17 stycznia 2012 r. 
 

 
 
Nr ...........                    Wrocław, dnia .................... r. 
 
 

Pan (i)……………………………………………………… 
Stanowisko……………………………………………… 
Jednostka organizacyjna……………………….. 

 
Aneks do mianowania  

 
 Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), uchwały Nr 116/2011 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. i zarządzenia Nr 4/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. zwiększam Panu (i) 
miesięczne, płatne z dołu: 
 

 1/ wynagrodzenie osobowe* 
        na okres od .............. r. do ............... r. o..................zł., 

 
  2/ dodatek funkcyjny*  
         na okres    od    ..............     r.    do    ...............    r. o ..................zł, 

 tj………% przyznanego dodatku funkcyjnego. 
 
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 z przychodów własnych 
wewnętrznych pozostających w dyspozycji:…………………………………………………………………… 
 
Wyniki prac wykonywanych w ramach ww. zadań będą/nie będą 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) 
 
 
 
 
 
…………………………..       ..……………………………………                 ……………………………………………….. 
Podpis pracownika               Dziekan/Kierownik Jednostki                       Prorektor ds. ……………………………………….      
.                                                                                                         / Kanclerz* 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 4/2012 
z dnia 17 stycznia 2012 r. 
  

 
 
Nr ...........                     Wrocław, dnia ................... r. 
 
 

Pan (i)……………………………………………………… 
Stanowisko……………………………………………… 
Jednostka organizacyjna……………………….. 

 
          
 

Aneks do umowy o pracę  
 

 Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), uchwały Nr 116/2011 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. i zarządzenia Nr 4/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. zwiększam Panu(i) 
miesięczne,  płatne z dołu: 
 

1/ wynagrodzenie osobowe* 
    na okres od ..............  r. do ...............  r. o..................zł., 
     

 2/ dodatek funkcyjny*  
     na    okres   od   ...............       r.   do    ...............      r. o..................zł.  

tj. ….. % przyznanego dodatku funkcyjnego. 
 
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 z przychodów własnych 
wewnętrznych pozostających w dyspozycji: ……………………………………….………………………………. 
 
 
Wyniki prac wykonywanych w ramach ww. zadań będą/nie będą 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) 
 
 
 
…………………………..       ..……………………………………                 ……………………………………………….. 
Podpis pracownika               Dziekan/Kierownik Jednostki                       Prorektor ds. ……………………………………….      
.                                                                                                         / Kanclerz* 
 
* niepotrzebne skreślić 

  
 
 
 
 
 


