
 

 
 
 

Pismo okólne Nr 6/2017 
   Rektora Politechniki Lubelskiej 

   z dnia 4 kwietnia 2017 r. 

w sprawie Porozumienia zawartego w dniu 24 marca 2017 r.  
pomiędzy rektorem Politechniki Lubelskiej  

a działającymi w Politechnice Lubelskiej związkami zawodowymi: 
ZZ „Unia Profesorów Polskich”, NS ZNP i KZ NSZZ „Solidarność” 

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2063) 
informuję, że w dniu 24 marca 2017 r. pomiędzy rektorem Politechniki Lubelskiej 
a działającymi w Politechnice Lubelskiej związkami zawodowymi: ZZ „Unia 
Profesorów Polskich”, NS ZNP i KZ NSZZ „Solidarność” zostało zawarte 
Porozumienie dotyczące zmiany kategorii zaszeregowania wynagrodzeń 
zasadniczych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
zatrudnionych w Politechnice Lubelskiej. 

 
W związku z powyższym przekazuję treść Porozumienia.  

 
 
 
 
 

                 
 
 
 

 
 
 
 
 



POROZUMIENIE  
dotyczące zmiany kategorii zaszeregowania wynagrodzeń zasadniczych 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
 zatrudnionych w Politechnice Lubelskiej,  

zawarte w dniu 24 marca 2017 r. pomiędzy rektorem Politechniki Lubelskiej  
a działającymi w Politechnice Lubelskiej związkami zawodowymi: 
ZZ „Unia Profesorów Polskich”, NS ZNP i KZ NSZZ „Solidarność” 

 
 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, w celu dostosowania 
stanowisk pracy do kategorii zaszeregowania wprowadzonych ww. 
rozporządzeniem rektor w porozumieniu z upoważnionymi przedstawicielami 
związków zawodowych ustala, co następuje: 

Ze względu na likwidację kategorii zaszeregowania od XV do XXI                                            
i przyporządkowania poszczególnym stanowiskom nowych kategorii 
zaszeregowania istnieje konieczność wprowadzenia zmian w treści 
obowiązujących umów o pracę w grupie pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi. 

Wprowadzenie ww. zmian ma na celu dostosowanie stanu faktycznego do 
aktualnie obowiązujących przepisów. Zmiany te nie wpłyną na wysokość 
otrzymywanego wynagrodzenia. 

Dotychczasowe kategorie zaszeregowania zostaną zmienione zgodnie  
z tabelą załączoną poniżej. 

Kategoria zaszeregowania  
do 31.12.2016 r. 

Kategoria zaszeregowania  
od 1.01.2017 r. 

I-VII I 

VIII-IX II 

X III 

XI IV 

XII V 

XIII VI 

XIV VII 

XV VIII 

XVI IX 

XVII X 

XVIII XI 

XIX XII 

XX XIII 

XXI XIV 

 


