
(Dział Organizacyjny-2005) 

 
K O M U N I K A T 

Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 
          z  dnia 16 lutego 2005 r. 
 

w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń nauczycielom akademickim 
oraz dyplomowanym pracownikom dokumentacji i informacji naukowej 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 
 Przypominam, że z dniem wejścia w życie zarządzenia Nr 5/2005 Rektora Uniwersy-
tetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian i ogłoszenia 
tekstu jednolitego Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego, wypłaty wynagrodzeń dla 
nauczycieli akademickich oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji na-
ukowej, dokonuje się z góry za okresy miesięczne, w czwartym dniu każdego miesiąca. Jeżeli 
dzień wypłaty wynagrodzenia przypada w święto lub inny dzień wolny od pracy, wynagro-
dzenie wypłaca się w poprzedzający dzień roboczy, zgodnie z § 59 ust. 1 tekstu jednolitego 
Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Powyższa zmiana wynika z konieczności : 
1/ dostosowania  postanowień  Regulaminu  pracy  do ogólnie obowiązujących przepi- 
     sów prawa pracy, m. in. art. 85 § 3 k.p. w związku z art. 5 k.p./* 

2/ uniknięcia  przez Uniwersytet dwukrotnego obowiązku podatkowego w miesiącu, 
w sytuacji,  gdy pierwszy dzień danego miesiąca  przypada w święto lub inny dzień 
wolny od pracy. 

     
 Miesięczny cykl wypłaty wynagrodzeń pozostaje niezmieniony – przesunięciu ulega 
termin wypłaty, który zgodnie z Kodeksem pracy winien być określony w Regulaminie pracy, 
jako termin stały i z góry określony (art. 85 § 1 k.p. w związku z art. 5 k.p.)./**  Pierwszy 
termin wypłaty wynagrodzeń w czwartym dniu miesiąca obowiązuje od miesiąca kwietnia 
2005 r. 
 
 Zobowiązuje się Dyrektorów Instytutów i kierowników innych jednostek organizacyj-
nych Uniwersytetu Wrocławskiego - w których zatrudnieni są nauczyciele akademiccy pobie-
rający wynagrodzenie „z góry” – do poinformowania pracowników o zmianie terminu wypła-
ty wynagrodzeń. 
 

          
 
 
 
 
 
____________________________________ 
* art. 85 § 3 k.p. : „Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wyna-

grodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.” 
** art. 85 § 1 k.p. : „Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i usta- 

lonym z góry terminie”. 


