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Zarządzenie Nr 48/2001 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

              z dnia  23 października 2001 r. 

 

 

w  sprawie  trybu  i  terminu  wypłat wynagrodzeń  osobowych 

ze środków innych niż określone  w  art. 24 ust. 1 pkt 1, 1a i 2 ustawy 

z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 

 

     

   Na podstawie art. 49 ust. 2  i  art. 117a ust. 5  ustawy  z dnia  12  września 1990 r. 

o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 1998 r. zarządza się, co następuje: 

 

   § 1. Uczelniane jednostki rozliczeniowe mogą przeznaczyć pozostające do ich dys-

pozycji środki : 

     1/ pozabudżetowe – na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników, 

     2/ KBN na działalność statutową i badania własne w wysokości nie większej 

niż 30 % przydzielonej kwoty – na bieżące finansowanie lub zwiększanie 

wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących badania naukowe. 

      Wykazy tych środków, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 1 do niniejszego zarządzenia, uczelniane jednostki rozliczeniowe przeka-

zują do Kwestury. 

 

   § 2. Zwiększenie wynagrodzenia osobowego oraz zasady jego podziału dla pracow-

ników wydziału ustala rada wydziału, a dla pracowników innych jednostek -  rada naukowa 

lub kierownik tej jednostki w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w tych 

jednostkach. 

 

       § 3. Uczelniane jednostki rozliczeniowe zobowiązane są zabezpieczyć odpowiednie 

środki na pokrycie składek ZUS i Funduszu  Pracy oraz innych należności wynikających ze 

zwiększenia wynagrodzenia.     

 

       § 4. 1. Zwiększone wynagrodzenie osobowe wypłaca się pracownikowi na podsta-

wie aneksu do mianowania lub umowy o pracę. 

Wzór aneksu do mianowania stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

Wzór aneksu do umowy o pracę stanowi  Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

     2. Zwiększone wynagrodzenie osobowe, płatne ze środków określonych w § 1 

pkt 1, przyznaje się na okres nie dłuższy niż rok akademicki, natomiast płatne ze środków 

określonych w § 1 pkt 2 – przyznaje się na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy. 

 

     3. Wynagrodzenia osobowe, o których mowa w ust. 1, wypłacane są miesięcz-

nie „z dołu” ( za przepracowany miesiąc ) w obowiązującym w Uczelni terminie wypłat,  

na podstawie wykazów sporządzonych przez uczelniane  jednostki rozliczeniowe. 
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     4. Wypłata wynagrodzenia osobowego następuje po pisemnym potwierdzeniu 

celowości naliczonych wypłat w jednostkach rozliczeniowych przez: 

      1/ Prorektora do spraw Nauczania – w zakresie wypłat ze  środków  poza-

budżetowych,    

      2/ Prorektora  do  spraw  Badań  Naukowych i Współpracy  z Zagranicą – 

w zakresie wypłat ze środków KBN.  

Posiadanie środków finansowych oraz prawidłowość naliczenia pod względem rachunko-

wym potwierdza Kwestor. 

 

   § 5. Traci moc zarządzenie Nr  50/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

22 września 1998 roku  w sprawie trybu i terminu wypłat wynagrodzeń osobowych ze środ-

ków  innych   niż  określone  w  art. 24 ust. 1 pkt 1  ustawy  z  dnia  12  września  1990 r. 

o szkolnictwie wyższym. 

 

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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                 Załącznik Nr 1 

                 do zarządzenia Nr 48/2001 

                 z dnia 23 października 2001 r. 
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                                                                                     Załącznik Nr 2 

                                                                                     do zarządzenia Nr  48/2001 

                                                                                     z dnia 23 października 2001 r. 

 

 

 

                                                                                                                                               

Nr ..........................                                        Wrocław, dnia .................. 20......r 

 

 

 

           Pan ( i ) 

 

           ................................................... 

 

 

 

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

 

   Na  podstawie   art. 117a ust. 5 ustawy  z dnia 12 września 1990 r.  o szkolnictwie   

wyższym ( Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), uchwały  Senatu  Uniwersy-

tetu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 1998 r., zarządzenia Nr .../2001 Rektora Uniwersy-

tetu Wrocławskiego z dnia ...................................  i uchwały Rady Wydziału (Rady 

Naukowej) ................................................................................................... 

z dnia ................................ zwiększam Panu ( i ) miesięczne wynagrodzenie osobowe 

płatne z dołu: 

 

na okres od ............20...........r.  do .............20...............r.  o............zł. 

 

Wynagrodzenie niniejsze płatne jest ze środków: 

      1/ pozabudżetowych ( pozostających w dyspozycji wydziału ),* 

      2/ środków KBN na działalność statutową / badania własne. * 

 

Wynagrodzenie  jest  chronione  prawem  autorskim  na  podstawie  ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24,  poz. 83 z późniejszymi 

zmianami).*  

 

 

 

 

Podpis pracownika                  Dziekan / Kierownik Jednostki                    Prorektor  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                     Załącznik Nr 3  

                                                                                     do zarządzenia Nr 48/2001 

                                                                                     z dnia 23 października 2001 r. 

 

 

 

 

Nr .......................                                           Wrocław, dnia ..................20..... r. 

 

 

 

      Pan ( i ) 

                                         

           ................................................... 

 

 

 

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

 

   Na podstawie art. 117a   ust.  5  ustawy z  dnia   12  września 1990 r. o szkolnictwie 

wyższym  ( Dz. U. Nr  65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), uchwały Senatu Uniwersy-

tetu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 1998 roku, zarządzenia Nr .../2001 Rektora Uniwer-

sytetu Wrocławskiego z dnia ................................... i uchwały Rady Wydziału  ( Rady 

Naukowej )................................................................................................... 

z dnia ..............................zwiększam Panu ( i )  miesięczne wynagrodzenie osobowe  

płatne z dołu: 

 

na okres od .............20...........r.  do..........20..............r.  o...............zł. 

 

Wynagrodzenie niniejsze płatne jest ze środków: 

    1/ pozabudżetowych ( pozostających w dyspozycji wydziału ),* 

       2/ środków KBN na działalność statutową / badania własne.* 

 

Wynagrodzenie  jest  chronione  prawem  autorskim  na  podstawie  ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi 

zmianami).* 

 

 

 

 

Podpis pracownika                    Dziekan / Kierownik Jednostki                     Prorektor 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


