
tekst jednolity z dnia 10 listopada 2021 roku 

 

Załącznik Nr 1 
do Regulaminu Wynagradzania 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na stanowiskach w grupie badawczo-dydaktycznej 

Stanowisko 
Minimalne 

wynagrodzenie  

Profesor  6 410,00 

Profesor uczelni  5 321,00 

Adiunkt 4 680,00 

Asystent 3 405,00 

Młodszy asystent  3 205,00 

 

 

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na stanowiskach w grupie dydaktycznej 

Stanowisko 
Minimalne 

wynagrodzenie  

Profesor  6 410,00 

Profesor uczelni  5 321,00 

Adiunkt 4 680,00 

Dydaktyk kliniczny 4 000,00 

Asystent  3 405,00 

Asystent przed 

osiągnieciem 

120 pkt w okresie 

podlegającym ocenie  

3 205,00 

Młodszy asystent 3 205,00 

Lektor 3 205,00 

Instruktor 3 205,00 
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Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na stanowiskach w grupie badawczej 

Stanowisko 
Minimalne 

wynagrodzenie  

Profesor  10 490,00  

Profesor uczelni  8 190,00 

Adiunkt 6 680,00 

Asystent 4 330,00 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
Tabela podstawowych stanowisk, kwalifikacji, stażu pracy w danym obszarze i dodatkowych wymagań oraz stawek wynagrodzenia 

zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na stanowiskach w grupie  
badawczo-technicznej 

Nazwa 
stanowiska 

Wykształcenie 

Min. Staż 
pracy w 
danym 

obszarze 

Dodatkowe wymagania  
Minimalne 

wynagrodzenie  

Młodszy 
specjalista 
badawczo – 
techniczny  

wyższe - 

Po upływie 36 m-cy zatrudnienia 
konieczność uzyskania wskaźników 
określonych w Zarządzeniu Rektora w 
sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i 
corocznej ewaluacji nauczycieli 
akademickich dla stanowiska asystenta 

2 700,00 

Specjalista 
badawczo – 
techniczny  

wyższe 3 lata 

Uzyskanie wskaźników określonych w 
Zarządzeniu Rektora w sprawie kryteriów i 
trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji 
nauczycieli akademickich dla stanowiska 
asystenta  

3 000,00 

Po upływie 4 lat pracy na stanowisku; 
wymagana ocena min. na poziomie adiunkta 
badawczo-dydaktycznego  
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Tabela podstawowych stanowisk, stażu pracy w danym obszarze i dodatkowych wymagań oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na stanowiskach w grupie technicznej 

 

Stanowisko Wykształcenie 
Min. Staż pracy 

w danym 
obszarze 

Minimalne 

wynagrodzenie  

Technik  średnie 0 2 240,00 

Młodszy specjalista 
techniczny  

średnie 3 lata 2 400,00 

Specjalista 
techniczny  

wyższe 5 lat 2 800,00 

Samodzielny 
specjalista 
techniczny 

wyższe 7 lat 3 000,00 
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Tabela podstawowych stanowisk, stażu pracy w danym obszarze i dodatkowych wymagań oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na stanowiskach w grupie administracyjnej  

 

Stanowisko Wykształcenie 
Min. staż pracy 

w danym 
obszarze 

Minimalne 

wynagrodzenie  

Referent  średnie 0 2 240,00  

Młodszy specjalista  średnie 3 lata 2 400,00 

Specjalista wyższe 5 lat 2 800,00 
Samodzielny 
specjalista  

wyższe 7 lat 3 000,00 

Główny specjalista/ 
pozostałe stanowiska 
samodzielne  

wyższe 

7 lat, chyba że 
przepisy 

szczególne 
stanowią inaczej 

3 000,00 

Stanowiska 
kierownicze 

wyższe 7 lat 3 000,00 

Kanclerz/Zastępcy 
Kanclerza  

wyższe 10 lat 5 000,00 
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Tabela podstawowych stanowisk, stażu pracy w danym obszarze i dodatkowych wymagań oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na stanowiskach w grupie pracowników obsługi  

 

Stanowisko Minimalne wynagrodzenie  

Porządkowa pomieszczeń  2 240,00 

Portier/portier-szatniarz  2 240,00 

Pracownik gospodarczy 2 240,00 

Dozorca 2 240,00 

Konserwatorzy  2 240,00 

Kierowca  2 240,00 
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
Tabela podstawowych stanowisk, kwalifikacji, stażu pracy w danym obszarze i dodatkowych wymagań oraz stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w grupie pracowników bibliotecznych  

Stanowisko Wykształcenie 
Min. Staż pracy w 
danym obszarze 

Minimalne 

wynagrodzenie  

Magazynier biblioteczny Średnie 0 2 240,00 

Starszy magazynier 
biblioteczny 

Średnie 5 2 450,00 

Bibliotekarz Wyższe 0 2 200,00 

Starszy bibliotekarz wyższe magisterskie 5 2 600,00 

Kustosz 

Wykształcenie magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa/ informacji naukowej; 
lub 
wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu 
bibliotekoznawstwa/informacji naukowej albo inne związane ze specjalizacją; 
 

7 2 800,00 

Zastępca Dyrektora 
Biblioteki Głównej 

Wykształcenie magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa/ informacji naukowej; 
lub 
wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu 
bibliotekoznawstwa/informacji naukowej albo inne związane ze specjalizacją; 

10 3 100,00 

Dyrektor Biblioteki 
Głównej  

Wykształcenie magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa/ informacji naukowej; 
lub 
wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu 
bibliotekoznawstwa/informacji naukowej albo inne związane ze specjalizacją; 

10 4 500,00  
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Załącznik nr 4 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich 

pełniących funkcje kierownicze i zarządcze: 

 

FUNKCJA  
Minimalna stawka dodatku 

funkcyjnego   

Prorektor  2 085,00  

Dziekan 1 500,00  

Prodziekan 1 150,00 

Kierownik jednostki 
organizacyjnej wydziału: 

 
 

Katedry i Kliniki/Zakładu 425,00 

Kliniki/Zakładu/Studium 430,00 

p.o. Kierownika 
Katedry/Kliniki/Zakładu 

260,00 

Samodzielnej 
Pracowni/Pracowni 

175,00 

Kierownik jednostki 
ogólnouczelnianej 

410,00 
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Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi 

STANOWISKO 
Minimalna stawka 

dodatku funkcyjnego  

Kanclerz  1 310,00 

Zastępca Kanclerza  955,00 

Stanowiska Kierownicze  410,00 

Dyrektor Biblioteki Głównej  1 310,00 

Zastępca Dyrektora Biblioteki 
Głównej  

955,00 

Kierownik Działu/Sekcji 
Biblioteki Głównej 

285,00  
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Załącznik nr 5 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
Tabela stawek wynagrodzenia za godziny dydaktyczne ponadwymiarowe 

realizowane przez nauczycieli akademickich 
 

 

Lp. Stanowisko 
Stawka w PLN 

za 1 godzinę dydaktyczną 
ponadwymiarową  

1. Profesor 98,00 

2. Profesor Uczelni  
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora 
habilitowanego 

 
83,00 

3. Adiunkt 69,00 

4. Dydaktyk kliniczny 62,00 

5. Asystent 
Młodszy Asystent 
Lektor 
Instruktor 

 
54,00 
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Załącznik nr 6 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
 

Tabela wysokości dodatków do godzin dydaktycznych realizowanych ze studentami 
anglojęzycznymi w języku angielskim 

 
1) dodatek do każdej godziny dydaktycznej realizowanej w ramach 

obowiązującego pensum: 
 
 

Wysokość dodatku 
  

Zajęcia inne 
niż wykład 

Wykład 

40,00 60,00 

 
 

 
2) dodatek do każdej godziny dydaktycznej ponadwymiarowej: 

 
 

Wysokość dodatku 
  

Zajęcia inne 
niż wykład 

Wykład 

50,00 60,00 
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Załącznik nr 7 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
 

Tabela stawek wynagrodzenia za promotorstwo prac magisterskich i licencjackich 
dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  

w przypadku zrealizowania pensum dydaktycznego  
 

 
 
Stanowisko  

Doświadczalna 
magisterska 

Teoretyczna 
magisterska 

Praca licencjacka 

Od 1 – 3 
prac 

4 praca i 
następna 

Od 1 – 5 
prac 

6 praca i 
następna 

Od 1 – 5 
prac 

6 praca i 
następna 

Profesor 1 000,00 500,00 370,00 185,00 140,00 70,00 

Adiunkt 780,00 390,00 270,00 135,00 100,00 50,00 

Pozostali 580,00 290,00 200,00 100,00 70,00 35,00 

 
 

W przypadku promotorstwa prac dyplomowych w języku obcym wysokość stawki ulega 
podwojeniu. 



tekst jednolity z dnia 10 listopada 2021 roku 

 

Załącznik nr 8 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
Stawki wynagrodzenia członków komisji rekrutacyjnej  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  
 

 
1. Pracownikowi Uniwersytetu za udział w pracach komisji prowadzącej postępowanie 

rekrutacyjne przysługuje dodatkowe wynagrodzenie brutto, w wysokości określonej 
w ust. 4. 

2. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby kandydatów na studia i funkcji 
pełnionej w komisji. 

3. Wynagrodzenie wypłacane jest jednorazowo po złożeniu pełnej dokumentacji 
związanej z postępowaniem rekrutacyjnym przez Przewodniczącego właściwej 
komisji rekrutacyjnej. 

4. Za udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości: 

1) przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 
a) do 1000 kandydatów: 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), 
b) od 1001 do 2000 kandydatów: 1600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych), 
c) ponad 2001 kandydatów: 1900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych); 

2) sekretarzowi Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 
a) do 1000 kandydatów: 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), 
b) od 1001 do 2000 kandydatów: 1600 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych), 
c) ponad 2001 kandydatów: 1900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych); 

3) członkom wydziałowej komisji rekrutacyjnej 
a) do 1000 kandydatów: do 900 zł (słownie: dziewięćset złotych), 
b) od 1001 do 2000 kandydatów: do 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 
c) ponad 2001 kandydatów: do 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych). 

5. Za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej, w tym Przewodniczącemu, przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości: 
1) 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za przeprowadzenie egzaminu wstępnego; 
2) 100 zł (słownie: sto złotych) za przeprowadzenie egzaminu manualnego na 

kierunek studiów techniki dentystyczne; 
3) 200 zł (słownie: dwieście złotych) za przeprowadzenie egzaminu 

sprawnościowego na kierunek studiów ratownictwo medyczne. 
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje niezależnie od wynagrodzenia 

za udział w pracach każdej komisji rekrutacyjnej. 
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Załącznik nr 9 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
Tabela stawek jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia za uzyskanie stopni  

i tytułów naukowych oraz tytułu specjalisty przez nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  

 
 

 
Stopień/Tytuł  

 
Wiek pracownika 

Jednorazowe 
dodatkowe 

wynagrodzenie 
Doktor do 29 roku życia 1 500,00 

Doktor 
habilitowany 

do 35 roku życia 3 000,00 

Profesor do 42 roku życia 6 000,00 

Specjalizacja  4 000,00 
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Załącznik nr 10 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
Stawki wynagrodzenia za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi 

praktykami zawodowymi przez nauczycieli akademickich  
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  

 
1. Koordynatorowi kształcenia praktycznego przysługuje jednorazowe wynagrodzenie 

wypłacane po zakończeniu koordynowanych praktyk w wysokości 1 590 złotych. 
2. Opiekunowi praktyk przysługuje jednorazowe wynagrodzenie za praktykę trwającą 

4 tygodnie. 
3. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby studentów oraz czasu trwania 

praktyki. 
4. Wynagrodzenie przysługuje odpowiednio w następującej wysokości: 

 

Liczba studentów 
Jednorazowe dodatkowe 

wynagrodzenie 
do 30 osób 1 100,00   

od 31 do 50 osób 1 225,00   
od 51 do 70  osób 1 345,00 
od 71 do 90 osób 1 470,00 
powyżej 90 osób  

lub studenci anglojęzyczni 
1 590,00 

 
5. W przypadku praktyki trwającej dłużej niż 4 tygodnie (przy założeniu, że w każdym 

tygodniu realizowane jest minimum 40 godzin dydaktycznych praktyki) przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 1 590 złotych. 

6. Opiekunowi praktyk niewykonującemu pensum dydaktycznego zalicza się do pensum 
odpowiednio 6 godzin obliczeniowych za każdy tydzień praktyki, a w przypadku 
praktyki studentów programów anglojęzycznych 9 godzin obliczeniowych, 
maksymalnie do wysokości obowiązującego pensum dydaktycznego. 

7. Wynagrodzenie dla opiekunów praktyk wypłacane jest po zakończeniu praktyk 
i przedłożeniu Dziekanowi sprawozdań z osiągniętych podczas praktyki efektów 
kształcenia, w terminie jednego miesiąca od jej zakończenia - na podstawie list 
zaakceptowanych przez Dziekana i przedłożonych do zatwierdzenia Prorektorowi 
ds. Kształcenia.  

8. Zapisy dotyczące wynagradzania opiekunów praktyk nie mają zastosowania 
do studentów farmacji odbywających 6 miesięczną praktyką w aptece po V roku, 
objętych uregulowaniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 
roku w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 215). 
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Załącznik nr 11 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
Zasady i stawki przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego dla pracowników 

zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  
 

1. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje pracownikom zatrudnionym 
na dotychczasowych stanowiskach, którzy w ramach liczby godzin przeznaczonych na 
działalność badawczą realizują Projekty krajowe, międzynarodowe oraz finansowane 
z funduszy europejskich.  

2. Wynagrodzenie uzupełniające określane jest w wymiarze godzinowym i służy 
obliczeniu wynagrodzenia za realizację Projektu w systemie produktywnego czasu 
pracy badawczej. 

3. Produktywny łączny czas pracy w Projektach realizowanych w ramach umowy o pracę 
nie może przekroczyć w stosunku rocznym liczby godzin pracy przeznaczonej 
na działalność badawczą ogółem i wynosi maksymalnie: 

 

Stanowisko 
Wymiar godzin w 
stosunku rocznym 

Profesor  1044 
Profesor Uczelni 1084 
Adiunkt hab.  1084 
Adiunkt 1084 
Asystent/  
Młodszy asystent 

1084 

Pracownicy niebędący nauczycielami  1808 
 
 

1. Maksymalny wymiar godzin określony w powyższej tabeli może zostać zwiększony 
o obniżkę pensum dydaktycznego, udzieloną w związku z realizacją Projektu. 

2. Stawka godzinowa produktywnego czasu pracy w Projekcie wypłacana jest za godziny 
realizowania Projektu. Stawka godzinowa wynosi 100 % stawki wynikającej 
z osobistego zaszeregowania pracownika (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek 
stażowy, dodatek funkcyjny). 

3. Wynagrodzenie uzupełniające ustalone w stawce godzinowej obowiązuje przez cały 
okres realizacji Projektu. 

4. Wynagrodzenie uzupełniające wypłacane jest z dołu – do 10 dnia następnego miesiąca 
jako iloczyn przepracowanych godzin w Projekcie i stawki za 1 godzinę pracy ustaloną 
zgodnie z ust. 5. 

5. Stawka wynagrodzenia uzupełniającego, może ulec zmniejszeniu, jeżeli zasady 
wprowadzone przez grantodawcę stanowią inaczej.  

6. Stawka wynagrodzenia uzupełniającego, może ulec zwiększeniu,  jeżeli przemawia za 
tym stopień trudności projektu lub unikatowość kwalifikacji wykonawców, chyba że 
zasady wprowadzone przez grantodawcę stanowią inaczej.  

7. Stawka godzinowa produktywnego czasu pracy w projekcie może być obliczona w inny 
sposób, jeżeli zasady wprowadzone przez grantodawcę stanowią inaczej. 
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Załącznik nr 12 
do Regulaminu Wynagradzania 

 
Zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla pracowników  

zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  
 

I. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nauczycieli akademickich 
 
1. Nauczyciel akademicki może otrzymać indywidualną nagrodę za osiągnięcia 

badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne I , II lub III stopnia.  
2. Nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie badawczo-dydaktycznej otrzymuje 

indywidualną nagrodę za uzyskanie czwartego slota w ewaluacji za rok 2020 i rok 
2021: 
1) o wartości wymaganej dla profesora w grupie badawczo-dydaktycznej – nie niższą 

niż nagroda I stopnia; 
2) o wartości wymaganej dla adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej – nie niższą 

niż nagroda II stopnia; 
3) o wartości wymaganej dla asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej – nie niższą 

niż nagroda III stopnia. 
3. Nagrody za osiągnięcia badawcze przyznaje się na podstawie wyników ewaluacji 

w obszarze badawczym, uzyskanych w ewaluacji rocznej nauczycieli akademickich, 
przeprowadzonej w oparciu o Zarządzenie Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny 
okresowej i corocznej ewaluacji za rok poprzedni. 

4. Rady Naukowe Kolegium opracowują kryteria przyznania nagród i ustalają ich 
wysokość. 

5. Wnioski o przyznanie nagród w obszarze badawczym w poszczególnych dyscyplinach 
składają Przewodniczący Rady Naukowej Kolegium w terminie do 30 września 
każdego roku. 

6. Nagrody za osiągniecia dydaktyczne przyznaje się na podstawie wyników ewaluacji 
w obszarze dydaktycznym, uzyskanych w ewaluacji rocznej nauczycieli akademickich, 
przeprowadzonej w oparciu o Zarządzenie Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny 
okresowej i corocznej ewaluacji za rok poprzedni. 

7. Rada Kształcenia opracowuje kryteria przyznania nagród i ustala ich wysokość. 
8. Wnioski o przyznanie nagród w obszarze kształcenia składają Dziekani w terminie do 

30 września każdego roku a opiniuje Rada ds. Kształcenia. 
9. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznaje się na podstawie umotywowanych 

wniosków składanych w terminie do 30 września przez Dziekanów, Prorektorów 
i z inicjatywy własnej Rektora dotyczących znaczących, szczególnie wyróżniających się 
przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym. 

10. Nauczyciel akademicki może otrzymać nagrody w każdej kategorii, o ile nie otrzymał 
nagrody Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Prezesa Rady 
Ministrów za te same osiągnięcia. 

11. Nagroda za uzyskanie czwartego slota nie wyklucza przyznania nagrody za osiągniecia 
badawcze. 
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II. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 
 
1. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim może otrzymać nagrodę Rektora za 

osiągnięcia w pracy zawodowej na podstawie oceny wykonywania obowiązków przez 
pracownika oraz pracy wykraczającej poza zakres zwykłych obowiązków służbowych. 

2. Wnioski o przyznanie nagród indywidualnych lub zespołowych w terminie do 
30 września przedstawiają Rektorowi: 

1) Dyrektor: Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju, Centrum Edukacji Medycznej; 
2) Kanclerz; 
3) Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry – w stosunku do pozostałych 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, uwzględniają podział na nagrody indywidualne 

i zespołowe, a także: 
1) proponowane stopnie nagród indywidualnych; 
2) proponowane stopnie i wysokość nagród zespołowych oraz sposób podziału kwot 

między członków zespołu. 
4. Rektor może przyznać nagrody także z własnej inicjatywy. 
5. Nagrody dla pracowników badawczo-technicznych wymagają opinii właściwej Rady 

Naukowej Kolegium. 
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Załącznik nr 13 
do Regulaminu Wynagradzania 

 

Zasady i tryb przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za realizację zajęć w języku 

angielskim zajęć klinicznych w ramach stażu przeddyplomowego oraz egzaminów 

wynikających z programów studiów 

 
1. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć klinicznych w ramach stażu 

przeddyplomowego ustala się w wysokości 17,00 złotych za 1 godzinę dydaktyczną, 
pod warunkiem zrealizowania 40 godzin w ciągu tygodnia zajęć klinicznych z  grupą 
liczącą od 1 do 3 studentów. 

2. Wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminów ustala się z  zachowaniem 
następujących stawek: 
1) egzamin testowy – 100,00 PLN (słownie: sto złotych i 00/100) za 1 godzinę 

dydaktyczną przeprowadzania egzaminu; 
2) egzamin ustny – 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) za 

1 studenta; 
3) egzaminy dwuczęściowe składające się z części teoretycznej i praktycznej 

(przeprowadzanej w formie testowej i/lub ustnej), wynagradzane są za każdą 
część odrębnie odpowiednio wg stawek określonych w pkt 1 i 2 niniejszego 
załącznika. 

 
3. Wypłata dodatkowego wynagrodzenie następuje po zrealizowaniu stażu 

przeddyplomowego/przeprowadzeniu egzaminu  na podstawie rozliczenia liczby:  
1) Godzin zajęć klinicznych zrealizowanych w ramach stażu przeddyplomowego; 
2) Godzin przeprowadzonych egzaminów testowych; 
3) Studentów dla których przeprowadzono egzaminy ustne. 

 
4. Rozliczenie sporządza nauczyciel akademicki prowadzący staż przeddyplomowy/ 

przeprowadzający egzamin, potwierdza kierownik jednostki, w której nauczyciel jest 
zatrudniony i przedkłada w Centrum Rozwoju Dydaktyki odpowiednio w przypadku: 
1) egzaminów - wzór stanowi Załącznik Nr A; 
2) stażu przeddyplomowego - wzór stanowi Załącznik Nr B. 
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Załącznik A 

do Regulaminu Wynagradzania 

 

       Lublin, dn. …………………………..……… 

………………………………………….. 

(nazwisko i imię) 

……………………………………..……. 

(stanowisko) 

…………………………………………… 
(nazwa jednostki organizacyjnej) 

 

ROZLICZENIE PRZEPROWADZONYCH EGZAMINÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

1. Oświadczam, że przeprowadziłam/łem w dniu/dniach ………………….. egzaminy semestralne 

testowe/ustne* w języku angielskim z przedmiotu ……………………..………………………….. łącznie 

…….... godzin/……… studentów dla ……….. roku studiów prowadzonych  

na kierunku …….……………..……. w ramach programu ………………..………….….. i wnoszę  

o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu w wysokości …………… PLN  

(słownie: ……………….. złotych i 00/100). 

…................................................. 

              (data i podpis pracownika) 

 

2. Potwierdzam przeprowadzenie egzaminów semestralnych w języku angielskim  

jak w oświadczeniu powyżej. 

 

….............................................................. 

          (data i podpis Kierownika jednostki) 

3. Rozliczenie należnej kwoty do wypłaty za przeprowadzenie egzaminów w języku angielskim: 

 

a) egzamin testowy: 

 

………………………..…………… 
ilość godzin dydaktycznych 

x 100,00 PLN 
stawka 

= …..…………..……… PLN 

 

 

 

b) egzamin ustny: 
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………………………..…………… 
ilość studentów  

x 50,00 PLN 
stawka 

= …..…………..……… PLN 

 

c) egzamin dwuczęściowy: 

 

………………………..…… PLN  
Kwota z pkt a  

za egzamin testowy  

+ ………………………..…… PLN  
Kwota z pkt b  

za egzamin ustny  

= …..…………..……… PLN 

 

 

…………………….................................................. 

(data i podpis Kierownika Sekcji Rozliczania i Analiz) 

 

 

 

Zatwierdzam:  
 
………………...……………………………..…….. 

(data i podpis Prorektora  
ds. Kształcenia i Dydaktyki)  
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Załącznik B 

do Regulaminu Wynagradzania 

 

       Lublin, dn. …………………………..……… 

………………………………………….. 
(nazwisko i imię) 

……………………………………..……. 
(stanowisko) 

…………………………………………… 
(nazwa jednostki organizacyjnej) 
 
 

ROZLICZENIE TYGODNIOWE ZREALIZOWANYCH ZAJĘĆ KLINICZNYCH  
W RAMACH STAŻU PRZEDDYPLOMOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

1. Oświadczam, że zrealizowałam/łem zajęcia kliniczne w ramach stażu przeddyplomowego 
prowadzone w języku angielskim w wymiarze 40 godzin tygodniowo w tygodniu od dnia 
………….……….. do dnia …….………………. z grupą studentów: 

1. ………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko studenta 

2. …………………………………………………………………………………... 
imię i nazwisko studenta 

3. ………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko studenta 

….…… roku studiów prowadzonych na kierunku ………………………….…. w ramach programu 

……………………. 

…................................................... 

          (data i podpis pracownika) 

2. Potwierdzam zrealizowania zajęć klinicznych w ramach stażu przeddyplomowego w języku 

angielskim jak w oświadczeniu powyżej. 

 

Rozliczenie należnej kwoty do wypłaty za zrealizowanie zajęć klinicznych w ramach stażu 

przeddyplomowego prowadzonych w języku angielskim: 

 

40 godzin  
ilość godzin dydaktycznych  

w tygodniu 

x 17,00 PLN 
stawka 

x ………………………….. 
Ilość tygodni 

= …..…………..……… PLN 

 
……………………......................................................................... 

(data i podpis Kierownika Centrum Rozwoju Dydaktyki) 
 

Zatwierdzam:  ………………………...……………………………..…….. 
(data i podpis Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki)  
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Załącznik nr 14 
do Regulaminu Wynagradzania 

 

Stawki wynagrodzenia za przygotowanie pytań w języku angielskim na egzamin 

wstępny dla cudzoziemców 

1. Za przygotowanie jednego pytania wraz z odpowiedzią z: Biologii, Chemii, Fizyki lub 

Matematyki do egzaminu na program 6-letni standardowy w wysokości 40 zł. 

2. Za przygotowanie jednego pytania wraz z odpowiedzią z Biologii, Chemii, Fizyki lub 

Matematyki do egzaminu na program 6-letni zaawansowany w wysokości 50 zł 

brutto.  
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Załącznik nr 15 
do Regulaminu Wynagradzania 

 

Zasady i tryb przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za organizowanie kursów 

finansowanych ze źródeł pozadotacyjnych 

 

1. Pracownikom Centrum Kształcenia Podyplomowego za organizowanie kursów 

finansowanych ze źródeł pozadotacyjnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 

w łącznej wysokości 5% przychodów ze źródeł pozadotacyjnych osiągniętych 

w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. Dodatkowe wynagrodzenie będzie wypłacane pod warunkiem wypracowania nadwyżki 

przychodów nad kosztami na poziomie co najmniej 5 %. 

3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników zostanie 

określona przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki na wniosek Kierownika Centrum 

Kształcenia Podyplomowego. Wniosek przekazywany jest do Prorektora ds. Osobowych 

i Rozwoju Kadry. 


