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ZARZĄDZENIE NR 32a/2010 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 22 czerwca 2010 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 9/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. 

§ 1 
Zmianie ulega treść § 1, który przyjmuje następujące brzmienie:  
 
„Zgodnie z § 6 Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu będącym załącznikiem do Zarządzeniem Rektora nr 47/2009  
z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zatrudniania  
i wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatrudnionych przy 
realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy  
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr  164, poz. 1365 ze zm.)  
w ramach osobowego funduszu płac oraz Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; ustalam następującą wysokość stawek dodatków 
projektowych do wynagrodzeń, wypłacanych z budżetu projektu Kuźnia Kadr 2, czyli wzmocnienie 
potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty 
edukacyjnej i szkolenie kadry dydaktycznej; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr projektu: POKL.04.01.01-00-057/09: 
 
1)  stawka brutto za godzinę dydaktyczną  dla pracowników dydaktycznych UE zatrudnionych   na 

umowę o pracę (bez względu na stopień i tytuł naukowy) za: 
 - wykłady prowadzone w języku angielskim    198 zł, 
 - ćwiczenia prowadzone w języku angielskim    147 zł, 
 - wykłady prowadzone w języku polskim      114 zł, 
 - ćwiczenia prowadzone w języku polskim       86 zł; 
2) stawka brutto za godzinę dydaktyczną  dla doktorantów UE nie będących pracownikami 

zatrudnionymi na umowę o pracę na UE lub u innego pracodawcy za: 
- ćwiczenia prowadzone w języku angielskim    200 zł; 

3) stawka brutto za godzinę dydaktyczną  dla pozostałych wykładowców prowadzących ćwiczenia  
w języku angielskim         170 zł.” 

 
§ 2 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
        Rektor  
 

  prof. dr hab. Bogusław Fiedor 

Otrzymują: 
wg rozdzielnika  
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