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REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW 

NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE  

 

§ 1 

 

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb tworzenia funduszu premiowego, oraz zasady 

przyznawania i wypłacania premii dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

zwanego dalej „Uniwersytetem”, niebędących nauczycielami akademickimi. Są nim objęci 

pracownicy: 

a) naukowo – techniczni i inżynieryjno – techniczni, 

b) administracji centralnej, administracji wydziałowej i administracji jednostek 

pomocniczych, przez których rozumie się pracowników administracji, obsługi 

i pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej.  

§ 2 

1. W ramach funduszu wynagrodzeń osobowych, ustalonego w planie rzeczowo-

finansowym na dany rok budżetowy, tworzy się fundusz premiowy w wysokości 

19% planowanego osobowego funduszu płac pracowników objętych niniejszym 

regulaminem, zatwierdzonego w planie finansowym Uniwersytetu.  

2. Zmiana osobowego funduszu płac, o którym mowa w ust. 1 skutkuje zmianą funduszu 

premiowego.  

§ 3  

1. Fundusz premiowy zwiększa się ze środków pochodzących z przychodów  

z działalności o charakterze pomocniczym do działałności naukowej, prowadzonej przez 

poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni. 

2. Fundusz premiowy zwiększa się ze środków pochodzących ze źródeł pozadotacyjnych 

osiągniętych w poprzednim roku przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego. 

§ 4 

1. W ramach funduszu premiowego wyodrębnia się następujące fundusze: 

a) fundusz premiowy jednostek organizacyjnych, 

b) fundusz premiowy specjalny z przeznaczeniem dla stanowisk kierowniczych  

i samodzielnych podporządkowanych bezpośrednio Rektorowi lub Kanclerzowi oraz 

na zwiększenie premii dla pracowników szczególnie wyróżniających się w pracy lub 

wykonujących dodatkowe zadania, 

c) fundusz premiowy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze 

pomocniczym do działałnosci naukowej,  

d) fundusz premiowy Ośrodka Kształcenia Podyplomowego.  

2. Premie z funduszu, o którym mowa w ust. 1 lit.b przyznaje Rektor lub Kanclerz  

z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek kierownika jednostki. 
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3. Premie z funduszu, o którym mowa w ust. 1 lit. c i d przyznaje Kanclerz  

na wniosek kierownika jednostki, zawierający zestawienie kwot należnych poszczególnym 

pracownikom.  

§ 5 

1. Fundusz, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a stanowi iloczyn liczby zatrudnionych  

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i przyjętego w Uniwersytecie wskaźnika  

w wysokości 25% planowanych wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych tym 

funduszem.  

2. Rektor i Kanclerz dysponują funduszem o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b stanowiącym 

różnicę pomiędzy kwotą funduszu premiowego a sumą funduszu premiowego jednostek 

organizacyjnych. 

3. Fundusz, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. c i lit. d: 

a) w przypadku działalności o charakterze pomocniczym do działałnosci naukowej  

wynika z liczby wykonanych badań i łącznej kwoty przypadającej do wypłaty 

pracownikom w formie premii, określonej przez Kierownika danej jednostki 

organizacyjnej Uczelni. 

b) dla Ośrodka Kształcenia Podyplomowego stanowi kwota ustalona zgodnie  

z ust. 5 i ust. 6 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 138/2016  

z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Ośrodka 

Kształcenia Podyplomowego.  

§ 6  

Przyznawanie premii 

1. Premia może być przyznana poszczególnym pracownikom do wysokości 

25% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Premia ma charakter motywacyjny i uzależniona jest od oceny pracy pracownika  

w danym miesiącu.  

3. Wysokość przyznanej premii określana jest w %.  

4. Oceny pracy i przyznania określonej wysokości premii dokonuje bezpośredni przełożony 

i przekazuje, z zachowaniem drogi służbowej, przez kolejne szczeble zarządzania.  

W stosunku do pracowników podległych funkcjonalnie Rektorowi, Prorektorom, 

Dziekanom i Dyrektorowi Biblioteki jako przełożeni funkcjonalni mogą oni współdziałać 

w ocenie pracy i przyznaniu premii tym pracownikom z ich przełożonymi służbowymi.  

5. Kierownik jednostki organizacyjnej wnioskuje w sprawie rozdziału premii pomiędzy 

podległych mu pracowników i przyznania określonej wysokości premii poszczególnym 

pracownikom, uwzględniając następujące kryteria:  

a) należyte wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych z uwzględnieniem jakości  

i ilości świadczonej pracy,  

b) sumienność, prawidłowość i terminowość wykonywania poleceń służbowych,  

c) obciążenie pracą w sytuacji niedoborów kadrowych oraz w sytuacjach 

nieprzewidzianych,  

d) właściwe wykorzystanie czasu pracy,  

e) dbałość o stan techniczny przydzielonych urządzeń i sprzętu,  
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f) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przpisów bhp i p.poż.  

6. Przy ocenie pracy pracowników na stanowiskach kierowniczych należy uwzględnić 

ponadto: 

a) jakość organizowania pracy podporządkowanych pracowników, 

b) stopień wywiązywania się danej jednostki organizacyjnej z określonego zakresu 

działalności. 

7. Łączna wysokość premii pracowników danej jednostki organizacyjnej nie może 

przekroczyć iloczynu liczby zatrudnionych w tej jednostce i wskaźnika procentowego  

w wysokości 25%, z zastrzeżeniem § 8. 

8. Zasady o których mowa w ust. 1 - 7 nie dotyczą premii o której mowa w § 4 ust. 1  

lit. c (premia z tytułu działalności o charakterze pomocniczym do działałnosci naukowej)  

i lit. d (premia OKP).  

§ 7  

Przyznawanie premii z tytułu działalności o charakterze pomocniczym  

do działałnosci naukowej i premii OKP 

1. Premię z tytułu działalności o charakterze pomocniczym do działałnosci naukowej 

przyznaje się kwotowo nie częściej niż 1 raz w miesiącu, pod warunkiem posiadania 

środków z działalności o charakterze pomocniczym do działałności naukowej,  

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Premię OKP przyznaje się kwotowo: 

a) po zakończeniu kursu lekarskiego, jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu  

w przypadku premii przyznawanej na podstawie ust. 5 Załącznika Nr 1 Zarządzenia 

Rektora Nr 138/2016, z zastrzeżeniem ust. 3.  

b) 1 raz w roku w przypadku premii przyznawanej na podstawie ust. 6 Załącznika 

Nr 1 Zarządzenia Rektora Nr 138/2016.  

3. Kwota przyznanej premii nie może przekroczyć 80% sumy miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.  

 

§ 8  

Zwiększanie premii 

1. Pracownikom szczególnie wyróżniającym się lub wykonującym dodatkowe zadania może 

być przyznany zwiększony wskaźnik procentowy premii, nie więcej jednak niż do 100% 

wynagrodzenia zasadniczego pracownika, z zastrzeżenim ust. 1a.  

1a. Kwota przyznanej premii nie może przekroczyć 80% sumy miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 

2. Jeżeli zwiększenie premii skutkuje przekroczeniem funduszu o którym mowa w § 6 ust. 7 

wymagane jest pisemne uzasadnienie kierownika jednostki organizacyjnej i uzyskanie 

zgody na zasilenie funduszu danej jednostki organizacyjnej. 
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§ 9  

Pozbawienie premii 

1. Premia motywacyjna nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie objętym 

premiowaniem: 

a) spowodował zagrożenie życia, zdrowia lub mienia naruszając przepisy  

o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej, o zabezpieczeniu 

mienia lub postanowienia innych przepisów i instrukcji obowiązujących  

na zajmowanym stanowisku pracy,  

b) spowodował umyślnie szkodę w mieniu Uniwersytetu,  

c) stawił się do pracy po spożyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy lub  

w miejscu pracy,  

d) samowolnie opuścił stanowisko pracy, 

e)  został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,  

f) opuścił choćby jeden dzień pracy bez usprawiedliwienia,  

g) odmówił wykonania polecenia służbowego, wynikającego z zakresu obowiązków.  

2. W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na ciężar przewinienia, pracownik może być 

pozbawiony prawa do premii przez okres dłuższy niż jeden miesiąc nie dłuższy jednak niż 

trzy miesiące. Informację wraz z uzasadnieniem swojej decyzji kierownik jednostki 

przedkłada każdorazowo Kanclerzowi lub Rektorowi Uniwersytetu.  

 

§ 10 

1. Premia przysługuje za czas faktycznie przepracowany.  

2. Premia nie przysługuje za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, sprawowania 

opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, przebywania na urlopie 

macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie 

rodzicielskim lub urlopie wychowawczym – udzielonych na zasadach określonych  

w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

3. Premia nie przysługuje za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym i za okresy 

nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 

obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Pracownik 

przebywający na urlopie wypoczynkowym otrzymuje wynagrodzenie urlopowe 

uwzględniające wysokość premii.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 przyznaną w % wysokość premii stosuje się 

do wynagrodzenia zasadniczego pracownika należnego za dni, za które pracownik 

zachował prawo do premii.  

5. Do premii z tytułu działalności o charakterze pomocniczym do działałnosci naukowej  

i premii OKP nie stosuje się ust. 1 – 4.  

6. Premia z tytułu działalności o charakterze pomocniczym do działałnosci naukowej  

i premia OKP przysługuje za okresy nieświadczenia pracy, za które wypłacane  

są świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i nie 

stanowi podstawy ich wymiaru. 
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§ 11 

1. Wnioski premiowe zawierające imię i nazwisko oraz stanowisko i wysokość proponowanej 

premii składane są do Działu Kadr i Płac w terminie do dnia 3 każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, za jaki premia może być przyznana. Wzór wniosku 

premiowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Nie umieszczenie danego pracownika na liście wniosku premiowego, bądź nie 

sporządzenie wniosku premiowego dla całego zespołu jest równoznaczne z odmową 

przyznania premii. 

3. Wnioski premiowe sprawdzone pod względem formalnym przez Dział Kadr i Płac 

podlegają zatwierdzeniu odpowiednio przez Kanclerza lub Rektora.  

4. Wniosek premiowy z tytułu działalności o charakterze pomocniczym do działałności 

naukowej stanowi Załącznik Nr 2. 

5. Wniosek premiowy dla OKP stanowi załącznik Nr 3 i Nr 4. 

 

§ 12 

Niniejszy Regulamin uzgodniono z działającymi w Uniwersytecie organizacjami 

związkowymi. 

 


