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ZARZĄDZENIE NR 3/2016 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 1 lutego 2016 r. 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 47/2009 z dnia 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 
 

§ 1  
1. W Regulaminie 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, § 1 ust. 6 
otrzymuje brzmienie: 
„6. Wynagrodzenie zasadnicze wraz z pozostałymi składnikami, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami, jest podstawą naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, 
fundusz pracy, a także naliczania odpisu na fundusz nagród rektora zgodnie z art. 155  
ust. 4 i 6 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz fundusz premii motywacyjnej zgodnie  
z regulaminem premiowania.”. 

2. W Regulaminie zwiększania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu, § 4 otrzymuje brzmienie: 
„Zwiększone wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jest 
podstawą naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, a także naliczania 
odpisu na fundusz nagród rektora zgodnie z art. 155 ust. 4 i 6 ustawy prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz fundusz premii motywacyjnej, zgodnie z regulaminem premiowania.’. 

 
§ 2  

Pozostałe zapisy Regulaminów nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r. 
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prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz   
 


