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ZARZĄDZENIE Nr 103/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 lipca 2006 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 25/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
1 marca 2006 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi 
 
 
 

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), 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), rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w  sprawie wysokości i trybu wypłaty 
wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 153, poz. 1005) oraz rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. W zarządzeniu Nr 25/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
1 marca 2006 r. wprowadzającym Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego niebedących nauczycielami akademickimi § 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 3. Zobowiązuje się Kwestora do bieżącej kontroli wykorzystania funduszu 
premiowego oraz opracowania i przedłożenia Prorektorowi do spraw Ogólnych 
sprawozdania z wykorzystania funduszu, za okres pierwszego półrocza i za 
rok.”. 

 
§ 2. W Regulaminie premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 

niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiącym Załącznik do zarządzenia  
Nr 25/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2006 r. wprowadzającego 
Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących 
nauczycielami akademickimi, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1/ § 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 2. Fundusz przeznaczony na premie regulaminowe tworzy się w wysokości 
23% od wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych niniejszym 
Regulaminem.”. 
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2/ § 5 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 5. W zależności od możliwości finansowych uczelnianej jednostki 
rozliczeniowej, na każdy kwartał może być utworzony dodatkowy fundusz 
premiowy w wysokości 3% wynagrodzeń zasadniczych za miesiąc 
poprzedzający dany kwartał. Fundusz ten jest przeznaczony na premie 
uznaniowe i pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki.”. 
 

§ 3. W Załączniku do Regulaminu premiowania „Wykaz procentowy miesięcznej 
premii regulaminowej dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących 
nauczycielami akademickimi”, wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 25/2006 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 

1/ w pkt 4: 
a/ dopisuje się zdania w brzmieniu: 

                  „-   Kierownik Centrum Usług Informatycznych,  
        -   Kierownik Zespołu ds. Realizacji Inwestycji”, 

b/ wykreśla się zdania w brzmieniu: 
      „-  Dyrektor Międzywydziałowego Laboratorium Sieci Komputerowych i Opro- 
            gramowania, 

                   -   Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu”, 
 
2/ w pkt 5: 

a/ dopisuje się zdania w brzmieniu: 
                 „-   Kierownik Działu Umów i Obrotu Zagranicznego, 
  -   Kierownik Zespołu Informatyzacji Administracji Centralnej, 

       -   Kierownik Zespołu Informatyzacji Spraw Studenckich, 
       -   Kierownik Zespołu Zasobów Sieciowych i Serwerów”, 

b/ wykreśla się zdania w brzmieniu: 
      „-   Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. administrowania systemem dziekanatowym, 

-   Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. informatycznego wspomagania pracy     
     Administracji, 
 -   Kierownik Sekcji Aparatury Naukowej i Eksportu, 
 -   Pracownicy Zespołu Inżyniera Kontraktu”, 

 
3/ w pkt 7 w ostatnim zdaniu wykreśla się cześć zdania w brzmieniu: „Pracownicy 

Samodzielnej Sekcji ds. administrowania systemem dziekanatowym, pracownicy 
Samodzielnej Sekcji ds. informatycznego wspomagania pracy Administracji oraz”, 

 
4/ do pkt 8 dopisuje się zdanie w brzmieniu: 

                  „- Sekcja administracji Biblioteki Uniwersyteckiej – kierownik Sekcji w Dziale”. 
 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, za wyjątkiem § 3 pkt 1, 2 i 3, 
które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2006 r. 

 


