
 
Zarządzenie Nr 200/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

z dnia 16 grudnia 2020 roku 
 

zmieniające Zarządzenie Nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 
28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania 

 
Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), art. 772

 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1320) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 210) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
W Regulaminie Wynagradzania stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 48/2020 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Wynagradzania wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 ust. 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) za realizację w języku angielskim zajęć klinicznych w ramach stażu przeddyplomowego oraz 

egzaminów wynikających z programu studiów – Załącznik Nr 13 do Regulaminu;”; 

2) w § 10 ust. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) za przygotowanie pytań w języku angielskim na egzamin wstępny dla cudzoziemców – Załącznik 

Nr 14 do Regulaminu;”; 

3) w § 10 ust. 8 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) za organizowanie kursów finansowanych ze źródeł pozadotacyjnych – Załącznik Nr 15 

do Regulaminu;”; 

4) w § 11 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pula środków na dodatki projakościowe dzielona jest corocznie na poszczególne wydziały, 

dyscypliny, pulę Rektora, Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry, Dyrektorów Centrum 

Edukacji Medycznej i Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju i Kanclerza w uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi.”; 

5) w § 11 skreśla się ust. 11; 

6) w §11 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Dodatki przyznaje Rektor na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej Kolegium, Dziekana 

pozytywnie zaopiniowany przez Radę ds. Kształcenia, Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry, 

Dyrektorów Centrum Edukacji Medycznej i Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju i Kanclerza 

lub z własnej inicjatywy.” 

7) w § 20 po pkt 8 kropkę zmienia się na średnik i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 



„9) dodatek dydaktyczny.” 

8) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu: 

„§ 24a  

Dodatek dydaktyczny 

1. Nauczycielom akademickim zatrudnianym na stanowiskach w grupie badawczo –  dydaktycznej, 

którzy w terminie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. objęli stanowiska 

w grupie dydaktycznej i których wynagrodzenie zgodnie z § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu uległo 

obniżeniu, przysługuje comiesięczny Dodatek dydaktyczny w wysokości różnicy pomiędzy 

wynagrodzeniami minimalnymi na stanowisku dotychczas zajmowanym i stanowisku 

obejmowanym.  

2. Dodatek przysługuje przez okres zajmowania danego stanowiska w grupie dydaktycznej nie dłużej 

jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. 

3. Do dodatku dydaktycznego przepisy § 5 pkt. 4 oraz § 12 pkt. 4 stosuje się odpowiednio.”; 

9) załączniki Nr 1, 2, 3, 4 do Regulaminu Wynagradzania otrzymują brzmienie nadane odpowiednio 

załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia; 

10) po załączniku Nr 12 dodaje się załączniki Nr 13, 14 i 15 w brzmieniu nadanym odpowiednio 

załącznikami Nr 5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie do zapoznania podległych im pracowników ze zmianami do Regulaminu Wynagradzania 
w terminie do dnia jego wejścia w życie. 
 

§ 3 
Zmiany do Regulaminu Wynagradzania wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania 
go do wiadomości pracowników poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz przekazanie w formie elektronicznej na e-mailowe skrzynki 
służbowe pracowników, tj. z dniem 31 grudnia 2020 roku i mają zastosowanie do wyrównania 
wynagrodzeń wynikającego z podwyżki płac pracowników, począwszy od 1 października 2020 roku. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 
 

                                                                                                 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 
 


