
Zarządzenie Nr 190/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 16 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 

r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4 pkt 14 

Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku 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 zmienionego Zarządzeniem Nr 200/2020 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 16 grudnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 118/2021 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2021 roku oraz Zarządzeniem Nr 

172/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 10 listopada 2021 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 11: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Kryteria przyznania dodatku projakościowego w obszarze badawczym oraz 

wysokość dodatku I°, II° lub III° ustalane są przez Radę Naukową Kolegium.”, 

 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Na podstawie ustalonych kryteriów oraz wysokości dodatku, o których mowa 

w ust. 8, Prorektor ds. Nauki sporządza listę uprawnionych pracowników i wnioskuje 

o dodatki projakościowe w obszarze badawczym dla pracowników badawczych, 

badawczo-dydaktycznych i badawczo-technicznych, w ramach posiadanych 

środków.”; 

 

2) w § 21: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest poprzez przelew na rachunek bankowy 

wskazany przez pracownika w formie pisemnej.”, 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego, wynagrodzenie wypłacane 

jest w formie gotówkowej – przekazem pocztowym lub poprzez wypłatę w 

każdym oddziale banku PKO BP S.A. w Polsce, zgodnie z wolą pracownika 

wyrażoną w formie pisemnej.”; 

 

3) Załączniki Nr 1 i 12 do Regulaminu Wynagradzania otrzymują brzmienie nadane 

odpowiednio Załącznikami Nr 1 i 2 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 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 

 


