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ZARZĄDZENIE NR 92/2013
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 55/2010
w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

§1
W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 55/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r.:
1. § 24 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.
Wynagrodzenie
pracownika niebędącego nauczycielem akademickim obejmuje stawkę
zasadniczą, premię regulaminową, dodatek za wysługę lat, premię motywacyjną, premię zadaniową oraz
dodatek funkcyjny i jest zgodne z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni
publicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 251 poz. 1852 z późniejszymi zmianami).”.
2. § 26 otrzymuje następujące brzmienie:
1.

2.

3.
4.
5.

„§ 26
Za pracę poza normalnym czasem pracy przysługują następujące dodatki:
- za pracę w godzinach nadliczbowych;
- za pracę w dniu dodatkowo wolnym od pracy;
- za pracę w niedziele i święta;
- za pracę na II zmianie;
- za pracę w porze nocnej;
- za pracę w warunkach uciążliwych.
Stawki za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich ustalane są przez Rektora
na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 251 poz. 1852
z późniejszymi zmianami).
Dodatki, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest do końca następnego miesiąca kalendarzowego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłacane jest po zakończeniu roku akademickiego,
zgodnie ze stosowną uchwałą Senatu w terminie do dnia 30 listopada.
Warunkiem realizacji terminu, o którym mowa w ust. 4 jest złożenie w Dziale Nauczania przez
nauczycieli akademickich sprawozdań z obciążeń dydaktycznych oraz sporządzenie i przekazanie
do Działu Nauczania wszystkich kompletnych dokumentów niezbędnych do weryfikacji tych
obciążeń w terminie do dnia 10 listopada.”.
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§2
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§4
Zmiana została uzgodniona ze związkami zawodowymi działającymi na Uczelni.
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