
Zarządzenie Nr 118/2015 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 listopada 2015 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 70/2015  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów 

wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze 
środków pozabudżetowych  stanowiących przychody własne wewnętrzne 

 i zewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego  
 
 Na  podstawie  art.  66  ust. 2  i  art. 151 ust. 8 ustawy z  dnia  27  lipca  2005  r. 
- Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z  2012 r. poz. 572, z 
późniejszymi zamianami),  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1571, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 18/2015 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zarządza się, co następuje:   
 
 § 1. W zarządzeniu Nr 70/2015  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 
czerwca 2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób 
zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych  
stanowiących przychody własne wewnętrzne i zewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Przyznanie dodatku specjalnego w związku z realizacją projektu 
następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i 
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej. Dodatkowe obowiązki związane z 
realizacją projektu muszą zostać uwzględnione w karcie stanowiska 
pracy.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3.  Maksymalną wysokość dodatku specjalnego określa rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania 
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.”, 

   c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Łączna kwota przyznanych pracownikowi dodatków specjalnych w 
miesiącu nie może przekroczyć maksymalnej wysokości dodatku 
specjalnego określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w 
uczelni publicznej.”; 
 

2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

         
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 

 

 



Załącznik 
        do zarządzenia Nr 118/2015 
          z dnia 26 listopada 2015 r. 

 

Załącznik Nr 1 
        do zarządzenia Nr 70/2015 
          z dnia 1 czerwca 2015 r. 
 
 
 
 

Wrocław, dnia .………………………….. 
 
 

 
 

 

Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego 
 

W związku z powierzeniem Pani/Panu ………………………………………….…….., zatrudnionej/mu w 
(nazwa jednostki)…………………………………………… na stanowisku …………………………………….., 
obowiązków ……………………………………………………………………………………….…. w projekcie (tytuł 
projektu)……………………………………………………………………………, realizowanym przez Uniwersytet 
Wrocławski w ramach (nazwa programu)…………………………………………., wnoszę o przyznanie 
dodatku specjalnego na okres od ………………………. do ………………………….. 
Miesięczna wysokość dodatku specjalnego wynosi ……………………….. zł. 
 
Miesięczna kwota dodatku specjalnego pracownika nie przekracza maksymalnej 
wysokości dodatku specjalnego określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 
 
 
 
 
.......................................... ……………………….………………………………. 
       Kierownik projektu Kierownik jednostki rozliczeniowej 
 
 

Konto kosztowe………………………………………….. 
Konto bankowe…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


