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Zarządzenie Nr 24/2010 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 7 kwietnia 2010 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 24/2009 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie dodatku specjalnego dla 

wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne w językach obcych  
w Uniwersytecie Wrocławskim (z późniejszymi zmianami) 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), w związku z § 22 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 grudnia 2006 r.  
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, 
poz. 1852, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 

 
      § 1. W zarządzeniu Nr 24/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
24 marca 2009 r. w sprawie dodatku specjalnego dla wykładowców prowadzących zajęcia 
dydaktyczne w językach obcych w Uniwersytecie Wrocławskim (z późniejszymi zmianami) 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Studenci studiów prowadzonych w języku polskim uczestniczący za zgodą 
dziekana w zajęciach prowadzonych w językach obcych, nie ponoszą z tego 
tytułu Ŝadnych kosztów.”. 
 

2. § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8. Wysokość dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na Uniwersytecie Wrocławskim za zajęcia prowadzone  
w języku obcym ustala się na podstawie liczby zaplanowanych godzin 
dydaktycznych przyjmując następujące stawki godzinowe: 
- magister    50,00 PLN 
- doktor     75,00 PLN 
- doktor hab./profesor          100,00 PLN  
przy czym miesięczna wysokość dodatku specjalnego nie moŜe przekraczać 
40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
pracownika.”. 
 

3. dodaje się § 11 a w brzmieniu: 
 „§ 11 a 
1. Wykładowcy niezatrudnieni w Uniwersytecie Wrocławskim prowadzą 

zajęcia dydaktyczne w językach obcych na podstawie zawartych umów 
cywilno-prawnych. 

2. Umowy przygotowywane są przez wydziały, podpisywane przez 
dziekanów i kontrasygnowane przez Prorektora ds. Nauczania. 

3. Stawki godzinowe dla wykładowców niezatrudnionych w Uniwersytecie 
Wrocławskim ustalone są w następującej wysokości: 
- magister    50,00 PLN 
- doktor    75,00 PLN 
- doktor hab./profesor         100,00 PLN.”. 
 

4. § 12 otrzymuje brzmienie: 
„§ 12 
Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć w językach obcych pokrywane 
są ze środków pozabudŜetowych pozostających w dyspozycji Rektora.”. 
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§ 2. Traci moc Pismo Okólne Nr 4/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
30 marca 2009 r. w sprawie zajęć dydaktycznych w językach obcych prowadzonych przez 
wykładowców niezatrudnionych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 
2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 


