
(Dział Organizacyjny-2008) 

 
 
 

ZARZĄDZENIE  Nr  8/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

           z dnia   28 stycznia 2008 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 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dni 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), 
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), 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 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    Regulaminie    premiowania    pracowników    Uniwersytetu    Wrocławskiego 

niebędących nauczycielami akademickimi, wprowadzonego w życie zarządzeniem                 
Nr 25/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2006 r., w dziale III  w § 11 
ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 2. Wysokość funduszu premiowego uznaniowego na dany kwartał wylicza Dział 
Controllingu Kwestury. Dział ten, w terminie do końca pierwszego miesiąca kwartału, 
informuje kierowników jednostek o wysokości funduszu premiowego ”. 
 
 

§ 2. 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 dopisuje się zdania w brzmieniu: 

„- Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej,                                                               
     - Kierownik Działu Controllingu”, 
 

2/ w pkt  5 wykreśla się zdania w brzmieniu:  
„- Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, 

                         - Kierownik Działu Umów i Obrotu Zagranicznego”, 
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   3/   w pkt  8 wykreśla się zdanie w brzmieniu: 
  „- Główny Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych w Kwesturze”.  
 
 

§ 3. Zarządzenie    wchodzi    w    życie    z    dniem    podpisania,   z   mocą    od    dnia 
1 stycznia 2008 r. 

 
 
 
 
 
 

 
   


