
 

 

Rektor 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e-mail: 
www.ue.wroc.pl 

R-B-SOP.014.1.77.2020 

ZARZĄDZENIE NR 77/2020 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego 

 we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 35/2019 z dnia 20 maja 2019 r. 

 

  

§ 1 

W Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 

20 maja 2019 r. (z późn. zm.) wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu nr 35/2019 z dnia 20 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 17 ust. 1 po literze d)  dodaje się literę  e)  w brzmieniu: 

„e) dodatek za prowadzenie zajęć w języku obcym”. 

 

2. Po § 20a  dodaje się § 20b w brzmieniu: 

 

„§ 20b  

Dodatek za prowadzenie zajęć w języku obcym 

 

1. Za prowadzenie zajęć w języku obcym, z wyłączeniem lektoratów z języków obcych, 

nauczycielowi akademickiemu może zostać przyznany dodatek. Wysokość dodatku uzależniona 

jest od liczby godzin i rodzaju przeprowadzonych zajęć. 

2. Za każdą godzinę zajęć dydaktycznych (niebędących seminariami), zrealizowanych 

w języku obcym, nalicza się 0,8% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

akademickiego, a za każdą godzinę seminarium zrealizowanego w języku obcym 0,4% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Tak obliczony dodatek wypłacany jest jednorazowo 

w każdym semestrze, po weryfikacji zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych. Łącznie 

wysokość dodatku w skali roku akademickiego nie może przekroczyć 240% miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego. 

3. Naliczenia dodatku dokonuje Biuro Planowania i Rozliczania Dydaktyki po zakończeniu 

każdego semestru, na podstawie danych z systemu USOS. 

4. W przypadku konieczności dokonania korekty wysokości wypłaconego dodatku za zajęcia 

zrealizowane w danym semestrze roku akademickiego, potrącenia bądź dopłaty dokonuje się 

przy naliczeniu dodatku za zajęcia dydaktyczne zrealizowane w najbliższym semestrze, 

w którym nauczyciel akademicki zrealizuje zajęcia w języku obcym.” 

 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia jego podpisania. 
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