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Pismo Okólne Nr 6/2006 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z  dnia 26 czerwca 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Wydziałowych 

Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianych Komisji Rekrutacyjnych Uniwersytetu 

Wrocławskiego w roku akademickim 2006/2007 

 

 

 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 

Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianych Komisji Rekrutacyjnych w roku 

akademickim 2006/2007 w wysokości: 

 

I. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne 

 

1. Wynagrodzenie dla przewodniczącego komisji oblicza się na podstawie liczby 

kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego: 

  

 do 100 kandydatów  - 435,00 zł, 

 od 101 do 200 kandydatów - 522,00 zł, 

 od 201 do 300 kandydatów - 609,00 zł, 

 od 301 do 400 kandydatów - 696,00 zł, 

 od 401 do 500 kandydatów - 783,00 zł, 

 od 501 do 600 kandydatów - 870,00 zł, 

 od 601 do 700 kandydatów - 957,00 zł, 

 od 701 do 800 kandydatów -       1044,00 zł, 

 od 801 do 900 kandydatów -       1131,00 zł, 

 powyżej 900 kandydatów -       1218,00 zł. 

 

2. Wynagrodzenie dla vice-przewodniczącego komisji oblicza się na podstawie 

liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego. Wynagrodzenie 

równe jest 50% stawki ustalonej dla przewodniczącego komisji, ale nie może wynosić mniej 

niż 435,00 zł. 

 

3. Wynagrodzenie dla członka komisji i egzaminatora wynosi 435,00 zł. Dziekan 

może zwiększyć wynagrodzenie o 50%. 

 

4. Wynagrodzenie dla sekretarza komisji oblicza się na podstawie liczby 

kandydatów, którzy zarejestrowali się przez internet i złożyli wymagane dokumenty: 

 

 do 100 kandydatów  - 435,00 zł, 

 od 101 do 200 kandydatów - 522,00 zł, 

 od 201 do 300 kandydatów - 609,00 zł, 

 od 301 do 400 kandydatów - 696,00 zł, 
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 od 401 do 500 kandydatów - 783,00 zł, 

 od 501 do 600 kandydatów - 870,00 zł, 

 od 601 do 700 kandydatów - 957,00 zł, 

 od 701 do 800 kandydatów -       1044,00 zł, 

 od 801 do 900 kandydatów -       1131,00 zł, 

 powyżej 900 kandydatów -       1218,00 zł. 

 

II. Uczelniane Komisje Rekrutacyjne 

 

1/ dla studentów: 

 

a/ przewodniczącemu komisji -       1000,00 zł, 

b/ członkom komisji   - 800,00 zł, 

c/ sekretarzowi komisji  -       1200,00 zł, 

 

2/ dla doktorantów: 

 

a/ przewodniczącemu komisji - 700,00 zł, 

b/ członkom komisji   - 450,00 zł, 

c/ sekretarzowi komisji  - 500,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


