
Uchwała Nr LXXVI/2021 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie zasad nadawania statusu emerytowanego profesora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Na podstawie § 23 pkt 43 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 

2019 roku, Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W trosce o zachowanie więzi z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz podtrzymanie 

kontaktów międzypokoleniowych sprzyjających wymianie doświadczeń zawodowych  

i naukowych, byłym pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zatrudnionym przez 

co najmniej 10 lat na stanowisku profesora (profesora zwyczajnego), którzy przeszli na 

emeryturę i nie są już pracownikami żadnej Uczelni może być nadany status emerytowanego 

profesora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

§ 2 

1. Status emerytowanego profesora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nadaje Rektor 

za zgodą lub na wniosek zainteresowanego.  

2. Dla oznaczenia emerytowanego profesora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

po nazwisku poprzedzonym właściwym tytułem oraz stopniami naukowymi umieszcza 

się informacje według wzoru: prof. dr hab. Jan Kowalski, prof. em. UM  

w Lublinie. 

 

§ 3 

Emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu przysługuje: 

1) prawo korzystania z systemu bibliotecznego oraz infrastruktury informatycznej  

na warunkach, które przysługują pracownikom Uniwersytetu, w tym z konta poczty  

e-mail w domenie umlub.pl., 

2) prawo afiliowania publikacji naukowych,  

3) udział w posiedzeniach organów kolegialnych lub komisji – na zaproszenie lub za 

zgodą ich przewodniczącego, 

4) możliwość posługiwania się listownikiem i pieczątką Uczelni,  

5) korzystanie z parkingu na warunkach, które przysługują pracownikom Uniwersytetu, 

6) możliwość korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu za zgodą kierownika jednostki 

organizacyjnej. 

 

§ 4 

Emerytowany profesor Uniwersytetu dba o dobre imię i wizerunek Uczelni oraz unika konfliktu 

interesów.  

 

 

 



 

§ 5 

Na zaproszenie kierownika jednostki organizacyjnej emerytowany profesor Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie może uczestniczyć w prowadzonych badaniach naukowych lub 

w kształceniu studentów i  doktorantów, na podstawie umowy o wolontariat. 

 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

     Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

       Prof. dr hab. Wojciech Załuska 

 


