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Pismo Okólne Nr  9/2005  

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

        z  dnia 19 lipca 2005 r. 

 

 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych 

 Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu 

Wrocławskiego w roku akademickim 2005/2006 

 

 

 Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 

2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych  z  pracą  dla  pracowników  uczelni  państwowych  (Dz. U. Nr 107, poz. 

1182,  z późniejszymi zmianami), ustala się następujące wynagrodzenia dla członków Wy-

działowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademic-

kim 2005/2006 w wysokości: 

 

1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne 

 

 1/ przewodniczącym komisji -   100,00 zł za każdych 100 kandydatów*, 

 2/ wiceprzewodniczącym komisji -     50,00 zł za każdych 100 kandydatów*,      

 3/ członkom komisji -     35,00 zł za każdych 100 kandydatów*, 

 4/ sekretarzom komisji -   435,00 zł (do 100 kandydatów)**, 

    - 522,00 zł (od 101 do 200 kandydatów), 

    -   609,00 zł (od 201 do 300 kandydatów), 

    -   696,00 zł (od 301 do 400 kandydatów), 

    -  783,00 zł (od 401 do 500 kandydatów), 

    - 870,00 zł (od 501 do 600 kandydatów), 

    - 957,00 zł (od 601 do 700 kandydatów), 

    - 1044,00 zł (od 701 do 800 kandydatów), 

    - 1131,00 zł (od 801 do 900 kandydatów), 

    - 1218,00 zł (ponad 900 kandydatów), 

         

 5/ za przeprowadzenie egzaminu ustnego 

  lub rozmowy kwalifikacyjnej -   10,00 zł za każdego kandydata***, 

 6/ za sprawdzenie pracy pisemnej -   10,00 zł za każdego kandydata, 

 7/ za sprawdzenie testu wyboru przez 

  dwóch egzaminatorów -   10,00 zł (łączne wynagrodzenie), 

 8/ za przeprowadzenie egzaminu 

     praktycznego -   10,00 zł za każdego kandydata, 

 9/ za sprawdzenie pracy pisemnej przez 

  kilku egzaminatorów -   20,00 zł (łączne wynagrodzenie). 
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* Wynagrodzenie  oblicza się  na  podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do po-

stępowania kwalifikacyjnego zaokrąglając ją w górę do wartości dzielącej się przez 100. 

 

 

**  W przypadku powołania kilku sekretarzy komisji, przysługujące  wynagrodzenie (w  

za- 

     leżności od ilości kandydatów) dzielone jest przez sekretarzy. 

 

*** Wynagrodzenie  to może być wypłacone tylko jednej  osobie – egzaminatorowi  pro-

wa- 

       dzącemu  egzamin  lub  rozmowę  kwalifikacyjną  z  danego przedmiotu, niezależnie 

od 

  liczby członków komisji. 

 

 

2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 

 

 1/ przewodniczącemu  -  1200,00 zł 

 2/ sekretarzowi komisji  -  1200,00 zł, 

 3/ członkom komisji   -    950,00 zł. 

 

 

3. Egzaminator biorący równocześnie udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  

     i Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej otrzymuje tylko jedno (wyższe) z wynagrodzeń 

wy 

 mienionych w punktach 1 i 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


