
ZARZĄDZENIE  Nr 83/2006 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 19 czerwca 2006 r. 
 

w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego  
dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia 

lub uciążliwych 
 
 
 

Na podstawie: 
 

1/ art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), 

2/ art. 117a ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 275 ust. 2 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365 z późniejszymi zmianami), 

3/ rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r.  
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 
1182 z późniejszymi zmianami), 

4/ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.  
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późniejszymi 
zmianami), 

5/ rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań  
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 
73, poz. 645), 

6/ rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, 
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 z późniejszymi 
zmianami), 

7/ rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz 
ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 
81, poz. 716) 

 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego przysługują dodatki pieniężne za prace 
wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, zwane dalej 
„dodatkami”. 
 

§ 2 
 

Stawki dodatku ustalane są procentowo od minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
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z dnia 26 września 2001 r., wymienionego we wstępie do niniejszego zarządzenia,  
w wysokości: 

1/ od 2 % do   8 % - przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości, 
2/ od 3 % do 10 % - przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości, 
3/ od 4 % do 14 %          - przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości. 
 

§ 3 
 

Dodatki wypłacane są miesięcznie z dołu. 
 

§ 4 
 

1. Przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości dodatek, o którym mowa w § 2 
pkt 1 niniejszego zarządzenia, przysługuje za prace wykonywane: 
1/ w warunkach narażenia na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki 

płucnej, 
2/ w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych niekumulujacych się 

w organizmie, 
3/ w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje 

się stała temperatura efektywna powyżej 25˚C lub poniżej 10˚C, 
4/ w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe, w tym przy spawaniu lub 

stosowaniu lamp w celach bakteriobójczych, 
5/ w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, 

błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą. 
 

2. Przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości dodatek, o którym mowa w § 2 pkt 2 
niniejszego zarządzenia, przysługuje za prace wykonywane w warunkach: 
1/ narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej, 
2/ narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie, 
3/ obniżonego lub podwyższonego ciśnienia wynikającego z procesu technologicznego, 

w tym w kesonach lub komorach ciśnieniowych, 
4/ narażenia na szkodliwe działanie miejscowej wibracji, w tym przy używaniu ręcznych 

narzędzi pneumatycznych, 
5/ natężenia hałasu przekraczającego dopuszczalne normy. 

 
3. Przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości dodatek, o którym mowa w § 2 pkt 3 

niniejszego zarządzenia, przysługuje za prace wykonywane: 
1/ w warunkach narażenia na działanie: benzenu, benzydyny, alfa- i beta-naftyloaminy, 

chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym jak te substancje 
działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez instytut medycyny pracy, 

2/ w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, 
3/ w kontakcie (styczności) z materiałem potencjalnie zakaźnym lub potencjalnie 

chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami, 
4/ w kontakcie z ludźmi chorymi psychicznie lub znacznie upośledzonymi umysłowo, 
5/ w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej 

częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia, 
6/ pod ziemią. 
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§ 5 
 

Prace określone w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 5 uważa się za wykonywane  
w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, o którym 
mowa w § 1, jeżeli w środowisku pracy są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia  
i natężenia czynników szkodliwych (NDS i NDN) dla zdrowia, określone w odrębnych 
przepisach wymienionych we wstępie do niniejszego zarządzenia, stwierdzone przez 
laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez 
właściwych terenowo państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych. 
 

§ 6 
 

W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków za prace wykonywane w warunkach  
o różnym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości, pracownikowi przysługuje 
jeden dodatek według najwyższego stopnia szkodliwości lub uciążliwości. 
 

§ 7 
 

Tryb postępowania obowiązujący przy załatwianiu wniosków o przyznanie dodatków za 
pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych określa Załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 
 

§ 8 
 

1. O przyznanie dodatku wnioskują bezpośredni przełożeni. Wzór druku wniosku  
o przyznanie dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych  
w Uniwersytecie Wrocławskim, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
2. Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje Komisja do spraw przyznawania dodatków 
za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Posiedzenia Komisji 
odbywają się w terminach ustalonych przez jej Przewodniczącego, nie rzadziej jednak niż 
jeden raz w miesiącu. 
 
3. Do zadań Komisji należy rozpatrzenie i zaopiniowanie – zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami – wniosków kierowników komórek administracyjnych 
i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, o przyznanie podległym im 
pracownikom dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. 
 
4. Do zadań Komisji należy także dokonywanie przeglądu stanowisk pracy, na których 
występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, wskazane we wniosku danego 
pracownika. 
 

§ 9 
 

Zobowiązuje się jednostki organizacyjne (instytuty, katedry, jednostki 
międzywydziałowe) i komórki administracyjne do prowadzenia ewidencji stanowisk 
pracy, na których zatrudnionym pracownikom przyznane zostały dodatki oraz czasu pracy 
tych pracowników. 
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§ 10 
 

Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne i komórki administracyjne 
Uniwersytetu Wrocławskiego do przestrzegania ustaleń zawartych w Załącznikach Nr 1  
i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 11 
 

     Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 

§ 12 
 

Tracą moc: 
1. zarządzenie Nr 19/83 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta we  

Wrocławiu  z dnia  1 sierpnia  1983 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków za 
pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac, 

2.  zarządzenie Nr 13/85 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta we 
Wrocławiu z dnia 22 marca 1985 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Nr 19/83  
z dnia 1 sierpnia 1983 r., dotyczącego zasad przyznawania dodatków za pracę  
w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz wykazu tych prac, 

3. zarządzenie Nr 24/85 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta z dnia  
18 października 1985 r. w sprawie zmian w Załączniku Nr 4 zarządzenia Nr 19/83  
z dnia 1 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków za pracę  
w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac, 

4. zarządzenie Nr 27/85 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta z dnia  
20 listopada 1985 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/83 z dnia 1 sierpnia 1983 r. 
dotyczącego przyznawania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia 
lub uciążliwych oraz wykazu tych prac. 

 
§ 13 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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                                                                                                                                  Załącznik Nr 1 
                                                                                                                                  do zarządzenia Nr 83/2006 
                                                                                                                                  z dnia 19 czerwca 2006 r. 
 
 
 
 

Tryb postępowania obowiązujący przy załatwianiu wniosków 
o przyznanie dodatków za pracę w warunkach szkodliwych 

dla zdrowia lub uciążliwych 
 

       W celu ujednolicenia sposobu załatwiania w Uniwersytecie Wrocławskim wniosków 
o przyznanie dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych 
ustala się następujący tryb postępowania: 
 

1/ podstawę do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dodatku za pracę w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych stanowi spełnienie wymogów podanych  
w zarządzeniu, 

 
2/ kierowników jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych czynię 

merytorycznie odpowiedzialnych za wypełnienie wniosku o przyznanie dodatku za 
pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia w Uniwersytecie 
Wrocławskim, zgodnie ze stanem faktycznym, 

 
3/ w przypadku ustania warunków szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych albo 

przejścia pracownika na stanowisko nie spełniające warunków do pobrania dodatku – 
kierownik jednostki organizacyjnej i komórki administracyjnej, któremu podlega 
pracownik pobierający dodatek, zobowiązany jest do powiadomienia 
Przewodniczącego Komisji do spraw przyznawania dodatków za pracę w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty 
zmiany warunków pracy, 

 
4/ odwołanie od decyzji w sprawie przyznania dodatku rozpatrywane będzie przez 

Komisję z udziałem wnioskującego, 
 

5/ kierownicy jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych są 
odpowiedzialni za szkody wynikłe wskutek nieterminowego powiadomienia Komisji 
o ustaleniu warunków uzasadniających pobieranie dodatku, 

 
6/ kierownicy jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych występują  

w sprawie pomiarów stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia do 
Laboratorium Analiz Elementarnych i Badań Środowiska, 

 
7/ badania, których Laboratorium Analiz Elementarnych i Badań Środowiska nie jest  

w stanie wykonać, są przez kierowników jednostek organizacyjnych i komórek 
administracyjnych zlecane innym jednostkom uprawnionym do badań środowiska 
pracy, 

 
8/ o wynikach badań Laboratorium Analiz Elementarnych i Badań Środowiska informuje 

niezwłocznie wnioskującą jednostkę organizacyjną lub komórkę administracyjną oraz 
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, 
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9/ wnioski o przyznanie dodatków należy kierować do Inspektoratu Bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, w jednym egzemplarzu, na druku 
zgodnym z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

 
10/  wnioski należy składać w terminie 7 dni od daty stwierdzenia warunków szkodliwych 

dla zdrowia lub uciążliwych, 
 

11/ wnioski zaopiniowane przez Komisję do spraw przyznawania dodatków za pracę  
w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, a następnie zatwierdzone 
przez Kanclerza - Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej - przesyła do: 

      - wnioskującej jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej, 
      - Działu Kadr,  

Oryginał w.w. wniosku Dział Kadr dołącza do akt osobowych pracownika, 
 

12/  na podstawie zatwierdzonych wniosków pracownik Inspektoratu Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej sporządza w terminie do dnia 30 
każdego miesiąca wykaz pracowników, którym został przyznany dodatek; wykaz 
przyznanych dodatków otrzymują: Dział Kadr, Kwestura, Inspektorat Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, 

 
13/ jednostki organizacyjne i komórki administracyjne na podstawie zatwierdzonych 

wniosków prowadzą ewidencję stanowisk pracy szkodliwych dla zdrowia lub 
uciążliwych, ewidencję czasu pracy na tych stanowiskach oraz pracowników 
uprawnionych do pobierania dodatków, 

 
14/ imienne wykazy czasu pracy za dany miesiąc pracowników uprawnionych do dodatku, 

jednostki organizacyjne i komórki administracyjne przesyłają do Kwestury do dnia 10 
następnego miesiąca; w wykazach należy wyszczególnić nazwisko i imię, stanowisko, 
czas pracy oraz stwierdzony stopień szkodliwości, 

 
15/ na podstawie otrzymanych wykazów Kwestura nalicza dodatki za pracę w warunkach 

szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych na zasadach określonych w zarządzeniu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 
16/ z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia wszystkie nowe wnioski  

o przyznanie dodatku za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia 
w Uniwersytecie Wrocławskim, muszą być potwierdzone wynikami badań  
i pomiarów środowiska pracy, stwierdzającymi zasadność przyznania dodatku, 

 
17/ dotychczasowe decyzje w sprawie przyznania pracownikom dodatków za prace 

wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych obowiązują na 
dotychczasowych zasadach, o ile nie zmieniły się warunki pracy. 
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                           Załącznik Nr 2  
                       do zarządzenia Nr 83/2006      

                               z dnia 19 czerwca 2006 r. 
 
............................................... 
        /Jednostka organizacyjna/ 
        Wrocław, dnia ........................ 20............r. 
 
 

 Wniosek 
o przyznanie dodatku za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia w Uniwersytecie 
Wrocławskim 
 
1. Nazwisko i imię .................................................................................................................................................. 
2. Pomieszczenie pracy /nazwa, nr/......................................................................................................................... 
3. Stanowisko .......................................................................................................................................................... 
4. Rodzaj wykonywanych czynności ...................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

5. Rodzaj występujących czynników szkodliwych dla zdrowia ............................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

6. Stężenie lub natężenie czynnika szkodliwego  -  wyniki pomiarów ................................................................. 
............................................ NDS lub NDN .............................................................................. 

7. Czas pracy w warunkach opisanych w pkt. 5 .....................................................................godzin miesięcznie. 
8. Data stwierdzenia warunków uprawniających do dodatku ................................................................................ 
 

    
  
 ................................................................... 

         /kierownik wnioskującej 

         jednostki organizacyjnej/ 
 
Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem dokumentującym warunki pracy oraz obowiązującymi przepisami  
w tym zakresie, stwierdza, że przysługuje /nie przysługuje/ dodatek w ................................... stopniu 
szkodliwości; 
tj. ...........................zł. miesięcznie na okres trwania tych warunków. 
Uzasadnienie 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
Członkowie komisji:       Przewodniczący Komisji 
 

........................................................                 .................................................................... 

........................................................ 

........................................................ 

 

Zatwierdzam 

 

Data przyznania dodatku od dnia.......................................................................................................... 
 


