
 
O B W I E S Z C Z E N I E 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
      z dnia     13 lutego 2006 r.   
 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 16/2003 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych  
przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia 

 
 
 
 Ogłasza się w Załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 
16/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad po-
działu środków pozabudżetowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia, 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
 
  1/ zarządzeniem   Nr  31/2003   Rektora   Uniwersytetu   Wrocławskiego  z  dnia  
28 kwietnia 2003 r., wprowadzającego zmianę do zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersy-
tetu Wrocławskiego z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudże-
towych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia, 
  2/ zarządzeniem Nr 18/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  6 lutego 
2006 r., wprowadzającego zmianę do zarządzenia Nr 16/2003 Rektora Uniwersytetu Wro-
cławskiego z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych 
przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia. 
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           Załącznik  
           do obwieszczenia 
           z dnia 13 lutego 2006 r. 

 
 

Zarządzenie Nr 16/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 10 luty 2003 r. 
 

w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych 
przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia 

(tekst jednolity) 
 
  
 Na  podstawie  art.  66  ust. 2  i  art. 151 ust. 8 ustawy z  dnia  27  lipca  2005  r.  Pra-
wo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz uchwały Nr 18/2003  Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. zarządza się, co następuje:       
 
 § 1. 1. Zarządzenie reguluje zasady podziału środków pozabudżetowych będących  
w dyspozycji wydziału lub Rektora przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń. 
 
   2. Ze środków, o których mowa w ust. 1, nie więcej niż 25% może zostać prze-
znaczone na wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne). 
 
   3. Ze środków będących w dyspozycji Rektora nie więcej niż 5 % może zostać 
przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń osobowych. Limit ten może być przekroczony, o 
ile Rektor posiada środki finansowe – krajowe bądź zagraniczne – które zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami mogą być wydatkowane na zwiększenie wynagrodzeń osobowych. 
   
 § 2. 1. Zwiększenie wynagrodzenia osobowego następuje w formie aneksu do mia-
nowania stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i aneksu do umowy o pracę 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
   2. Jednym aneksem można objąć zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatku funkcyjnego. 
 

        3. Określone w aneksie zwiększone wynagrodzenie przyznaje się na okres do 12 
miesięcy w danym roku akademickim. 

 
       4. Wynagrodzenie, o którym  jest  mowa w ust. 1 wypłacane jest  za przepraco- 

wany miesiąc, okres urlopu wypoczynkowego i urlopu dla celów naukowych, miesięcznie „z 
dołu”, w obowiązującym w Uniwersytecie terminie wypłat. 
 
 5. W uzasadnionych przypadkach Rektor/ Dziekan może wstrzymać lub ograni-
czyć wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobowego lub dodatku funkcyjnego, o czym 
bezzwłocznie należy pisemnie poinformować pracownika, Kwesturę i Dział Kadr. 

 
 

 § 3. 1. Maksymalne zwiększenie wynagrodzenia osobowego dla nauczycieli akade-
mickich może wynosić nie więcej niż: 



 3 

    1/ 120% górnej stawki  wynagrodzenia  zasadniczego, przewidzianego dla   
                                   danego stanowiska, 
    2/ 150% górnej   stawki   wynagrodzenia   zasadniczego,  przewidzianego    
                          dla danego  stanowiska, na wydziałach posiadających powyżej 10 
          tysięcy studentów.  
 
   2. Maksymalne zwiększenie dodatku funkcyjnego może wynosić nie więcej niż: 
    1/ 150% dodatku funkcyjnego dla danego stanowiska, 
    2/ 200% górnej  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego,  przewidzianego   
                                   dla danego stanowiska, na  wydziałach  posiadających powyżej  
          10 tysięcy studentów, 
 
   3. Dziekani, dokonując zwiększenia wynagrodzeń nauczycielom akademickim, 
uwzględniają poszerzony zakres obowiązków dydaktycznych i wyniki ewaluacji działalności 
dydaktycznej.  
 
   4. Maksymalne zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników nie będących na-
uczycielami akademickimi zatrudnionych na wydziale może wynosić nie więcej niż 75% gór-
nej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla danego stanowiska, a na wydziałach posiadają-
cych powyżej 10 tysięcy studentów - nie więcej niż 150%. 
 
   5. Pracownikom  jednostek  ogólnouczelnianych, pozawydziałowych i  między- 
wydziałowych oraz administracji centralnej, Rektor może zwiększyć wynagrodzenie nie wię-
cej niż o 75% górnej  stawki  ich wynagrodzenia  zasadniczego  ze  środków  pozabudżeto-
wych,  będących w jego dyspozycji. 
 
 § 4. Rektor, w jednostkowych przypadkach uzasadnionych realizacją procesu dydak-
tycznego, może wyrazić zgodę na przekroczenie limitów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2. 
 
 § 5. W przypadkach uzasadnionych znacznym poszerzeniem obowiązków pracowni-
czych Rektor, na wniosek Dziekana lub z własnej inicjatywy, może przyznać na czas ściśle 
określony zwiększone wynagrodzenie ze środków pozabudżetowych będących  w dyspozycji 
wydziału, jeżeli dotyczy pracowników wydziału lub będących w dyspozycji Rektora, jeżeli 
dotyczy innych pracowników. 
 
 § 6. Przyznając zwiększone wynagrodzenie osobowe i bezosobowe należy zapewnić 
równocześnie odpowiednie środki na pokrycie składek ZUS i Funduszu Pracy oraz należności 
wynikających ze zwiększenia wynagrodzenia osobowego (dodatkowego wynagrodzenia rocz-
nego, nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy). 
Wynagrodzenie nie stanowi podstawy wymiaru naliczenia wynagrodzenia za czas choroby 
oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego. 
 
 § 7. Wypłata zwiększonego wynagrodzenia następuje na podstawie listy płac sporzą-
dzonej 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 Prorektora do spraw Nauczania. 
 
 § 8. Traci moc zarządzenie Nr 48/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
23 października 2001 r. w sprawie trybu i terminu wypłat wynagrodzeń osobowych ze środ-
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ków innych niż określone w art. 24 ust. 1 pkt 1, 1a i 2 ustawy z dnia 12 września 
1990 r. o szkolnictwie wyższym, w części dotyczącej zwiększenia wynagrodzeń ze środków 
pozabudżetowych. 
 
 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
          

              
 
 
          



 

           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 wyż-
szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), 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) miesięcznie, płat-
ne 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 pozabudżetowych pozo-
stających w dyspozycji wydziału lub Rektora. 
 
Na podstawie § 2  zarządzenia Nr 16/2003  Rektora  Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 
lutego 2003 r. z późniejszymi zmianami, wypłata dodatkowego wynagrodzenia osobowego 
lub dodatku funkcyjnego może być wstrzymana lub ograniczona. 
 
Wynagrodzenie wymienione w punkcie 1 jest/nie jest* chronione prawem autor-
skim na  podstawie  ustawy  z  dnia  4  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych  (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).  
 
Podpis pracownika                   Dziekan/Kierownik Jednostki                     Prorektor 
            do spraw Nauczania 
 
 

* niepotrzebne skreślić 



 

           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 wyż-
szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), 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) miesięcznie, płat-
ne 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 pozabudżetowych pozo-
stających w dyspozycji wydziału lub Rektora. 
 
Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 16/2003  Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 10 
lutego 2003 r. z późniejszymi zmianami, wypłata dodatkowego wynagrodzenia osobowego 
lub dodatku funkcyjnego może być wstrzymana lub ograniczona. 
 
Wynagrodzenie wymienione w punkcie 1 jest/nie jest* chronione prawem autor-
skim na  podstawie  ustawy  z  dnia  4  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych  (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).  
 
 
 
Podpis pracownika                   Dziekan/Kierownik Jednostki                     Prorektor 
            do spraw Nauczania 
 

* niepotrzebne skreślić  


