
ZARZĄDZENIE  Nr 42/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  19 maja 2008 r. 
 
 
 

wprowadzające  zmiany do zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad podziału środków 

pozabudżetowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia  
(z późniejszymi zmianami) 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (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 pozabudżetowych przeznaczonych na zwiększenie 
wynagrodzenia (tekst jednolity: obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
13 lutego 2006 r.) wprowadza się następujące zmiany: 
 
 1/ dodaje się § 2a w brzmieniu: 
 „§ 2a. 1. Zwiększenie wynagrodzenia osobowego pracowników zatrudnionych w projektach 
finansowanych ze źródeł zagranicznych i jego wysokość uzależnione są od przyjętych w 
programie regulacji oraz umowy (kontraktu, porozumienia) podpisanej z instytucją 
finansującą. 
 2. Osoba zgłaszająca projekt ma obowiązek skonsultować sposób wyliczania 
wynagrodzeń do projektów z Biurem Projektów Zagranicznych oraz z Działem Płac. 
 3. W przypadku zatrudnienia pracowników w projektach finansowanych ze źródeł 
zagranicznych zwiększenie wynagrodzenia osobowego następuje w formie aneksu do 
umowy/mianowania stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.” 
 
 2/ dodaje się Załącznik Nr 3 w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



        Załącznik 
        do zarządzenia Nr 42/2008 
        z dnia 19 maja 2008 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 
wyższym (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 pozabudżetowych pozostających w 
dyspozycji wydziału lub Rektora 
 
 
 
……………………………          …………………………..             …………………………. 
        Podpis pracownika      Dziekan/Kierownik Jednostki           Prorektor ds. Nauczania 


