
(Dział Organizacyjny -2010) 

ZARZĄDZENIE 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 
 
 

 
 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 zmianami) zarządza 
się co następuje: 
 
 § 1. W Zarządzeniu Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
10 lutego 2003 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudŜetowych przeznaczonych 
na zwiększenie wynagrodzenia (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: 
„§ 7. 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 potrzebnych 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.”; 

 
     2) Załącznik Nr 1 do zarządzenia 16/2003 otrzymuje brzmienie określone        
w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 
 
              3) Załącznik Nr 2 do zarządzenia 16/2003 otrzymuje brzmienie określone        
w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 
 
              4) Załącznik Nr 3 do zarządzenia 16/2003 otrzymuje brzmienie określone 
w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
      R E K T O R 
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Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 94/2010 
z dnia 16 listopada 2010 r. 
 
Załącznik Nr 1 

                                                                                                 do zarządzenia Nr 16/2003
                                                                                         z dnia 10 lutego 2003 r.               

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

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

 
Aneks do mianowania z dnia....................... 

 
 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 18/2003 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. i zarządzenia Nr 16/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2003 r. z późniejszymi zmianami, 
zwiększam Panu (i) miesięczne, płatne z dołu: 
 

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

tj. ….. % górnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla 
danego stanowiska, 
 

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

 tj. ….. % dodatku funkcyjnego dla danego stanowiska lub ……. % górnej 
stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego stanowiska. 

 
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 ze środków pozabudŜetowych 
pozostających w dyspozycji wydziału lub Rektora. 
 
Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
10 lutego 2003 r. z późniejszymi zmianami Rektor lub osoba przedniego upowaŜniona 
moŜe wypowiedzieć niniejszy aneks z zachowaniem ustawowych przesłanek. 
 
Wynagrodzenie wymienione w punkcie 1 jest / nie 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).  
 
…………………………..       ..……………………………………                 ……………………………………………….. 
Podpis pracownika               Dziekan/Kierownik Jednostki                       Prorektor ds. ……………………………………….      
.                                                                                                         / Kanclerz* 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 94/2010 
z dnia 16 listopada 2010 r.

    
Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 16/2003 
z dnia 10 lutego 2003 r.  

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

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

 
          
 

Aneks do umowy o pracę z dnia....................... 
 

 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 18/2003 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. i zarządzenia Nr 16/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2003 r., z późniejszymi zmianami, 
zwiększam Panu (i) miesięczne,  płatne z dołu: 
 

1/ wynagrodzenie osobowe* 
    na okres od ..............  r. do ...............  r. o..................zł., 
    tj. …… % górnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla   
    danego stanowiska, 

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

tj. ….. % dodatku funkcyjnego dla danego stanowiska. 
 
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 ze środków pozabudŜetowych 
pozostających w dyspozycji wydziału lub Rektora. 
 
Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
10 lutego 2003 r. z późniejszymi zmianami Rektor lub osoba przez niego upowaŜniona  
moŜe wypowiedzieć niniejszy aneks z zachowaniem ustawowych przesłanek. 
 
Wynagrodzenie wymienione w punkcie 1 jest / nie 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).  
 
…………………………..       ..……………………………………                 ……………………………………………….. 
Podpis pracownika               Dziekan/Kierownik Jednostki                       Prorektor ds. ……………………………………….      
.                                                                                                         / Kanclerz* 
 
* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                 Załącznik Nr 3  
        do zarządzenia Nr 94/2010 
        z dnia 16 listopada 2010 r. 
 
        Załącznik Nr 3  
        do zarządzenia Nr  16/2003 
        z dnia 10 lutego 2003 r. 

 
 

Wrocław, dnia ……………………  
 
 

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

Aneks do umowy o pracę/mianowania z dnia………………… 
 
 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 18/2003 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. oraz zarządzenia Nr 
16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dnia 10 lutego 2003 r., z późniejszymi 
zmianami, powierzam Panu(i) realizację zadań ujętych w projekcie pt: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………........................................... 
nr umowy ………………………w okresie od…………………….do……………………………………………………….. 
w wymiarze …………..godzin. Stawka godzinowa uzupełniająca za pracę w projekcie 
wynosi…………zł. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu, na podstawie miesięcznej karty 
czasu pracy. 
 
 
 
Aneks wypełnia się w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 
1/ Działu Kadr, 
2/ pracownika. 
 
 
 
Niniejsze wynagrodzenie płatne jest ze środków pozabudŜetowych pozostających                  
w dyspozycji wydziału lub Rektora. 
 
 
 
…………………………..       ..……………………………………                 ……………………………………………….. 
Podpis pracownika               Dziekan/Kierownik Jednostki                       Prorektor ds. ……………………………………….      
.                                                                                                         / Kanclerz* 
 
* niepotrzebne skreślić 

 


