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Zarządzenie Nr R-30/2020 

Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 31 marca 2020 r. 

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania  

pracowników Politechniki Lubelskiej 
 

 
Na podstawie art. 126 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.),  
art. 249 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669)  
oraz w oparciu o art. 772 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.), z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki 
Lubelskiej, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszego 
Zarządzenia.  

§ 2. 

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki 
Lubelskiej do zapoznania z Regulaminem pracowników podległych  
im jednostek.  

 
§ 3. 

  
Tracą moc: 
1) Zarządzenie Nr R-10/2001 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
Politechniki Lubelskiej; 

2) Zarządzenie Nr R-31/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie  
z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
przyznawania nagród Rektora pracownikom Politechniki Lubelskiej 
niebędącym nauczycielami akademickimi. 
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§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 kwietnia 2020 r.   
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Załącznik 

do Zarządzenia Nr R-30/2020 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 31 marca 2020 r.  

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA 

PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki 
Lubelskiej, zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady i warunki 
wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą w Politechnice Lubelskiej, zwanej dalej „PL” lub 
„Uczelnią”. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się do wszystkich 
pracowników Uczelni. 

§ 2. 

W sprawach dotyczących ustalania zasad i warunków wynagradzania  
za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, 
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy 
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 
z późn. zm.), przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85), zwanej dalej „Ustawą”, a także 
przepisy innych ustaw i aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw. 

§ 3. 

Ustala się: 
1) tabelę stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, kategorii zaszeregowania  

i dodatku funkcyjnego pracowników inżynieryjno-technicznych, 
naukowo-technicznych, administracyjnych i obsługi, stanowiącą  
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

2) tabelę stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych i kategorii zaszeregowania 
pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji 
naukowej, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

3) tabelę miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli akademickich, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego 
Regulaminu; 

4) tabelę miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiącą 
Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu; 
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5) tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli 
akademickich pełniących funkcje kierownicze i inne, stanowiącą Załącznik 
nr 5 do niniejszego Regulaminu; 

6) tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników 
systemu biblioteczno-informacyjnego pełniących funkcje kierownicze, 
stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu; 

7) tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi kierujących zespołami 
stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu; 

8) tabelę stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych 
nauczycieli akademickich, stanowiącą Załącznik nr 8 do niniejszego 
Regulaminu; 

9) regulamin premiowania, stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszego 
Regulaminu; 

10) regulamin przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim, 
stanowiący Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. 

11) regulamin przyznawania nagród rektora pracownikom niebędącym 
nauczycielami akademickimi, stanowiący Załącznik nr 11 do niniejszego 
Regulaminu. 

§ 4. 

1. Wynagrodzenie za pracę jest ustalane tak, aby odpowiadało  
rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej 
wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.  

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy 
przysługują składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej  
do wymiaru czasu pracy. 

§ 5. 

1. Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego  składa się z:  
1) wynagrodzenia zasadniczego, 
2) dodatku za staż pracy. 
 

2. Nauczyciel akademicki może otrzymywać: 
1) dodatek funkcyjny, 
2) dodatek zadaniowy, 
3) dodatek specjalny, 
4) wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych. 

§ 6. 

1. Wynagrodzenie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, 
składa się z: 
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1) wynagrodzenia zasadniczego, 
2) dodatku za staż pracy, 
3) premii regulaminowej. 

 

2. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim może otrzymywać: 
1) dodatek funkcyjny, 
2) dodatek zadaniowy, 
3) dodatek specjalny, 
4) dodatki za pracę: 

a) w porze nocnej, 
b) na drugiej zmianie. 

§ 7. 

1. Nie wcześniej niż na 2 lata przed osiągnięciem wieku uprawniającego do 
przejścia na emeryturę pracownik Politechniki Lubelskiej, zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę, może ubiegać się o podwyższenie 
wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio o: 
1) 20% stawki ostatniego wynagrodzenia zasadniczego – w przypadku 

nauczycieli akademickich; 
2) 22% stawki ostatniego wynagrodzenia zasadniczego – w przypadku 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

2. Warunkiem ubiegania się o podwyższone wynagrodzenie jest złożenie 
przez pracownika pisemnego wniosku o rozwiązanie stosunku pracy 
zawartego  na czas nieokreślony na mocy porozumienia stron.  

3. Ponowne nawiązanie stosunku pracy następuje na czas określony  
nie dłuższy niż okres 24 miesięcy.  

§ 8. 

1. Pracownikom z tytułu kierowania zespołem liczącym łącznie z osobą 
kierującą co najmniej 5 osób, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny. 
 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego jest uzależniona od liczby pracowników 
kierowanej jednostki oraz od stopnia złożoności zadań związanych  
z pełnioną funkcją.   

3. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia wykonywania 
czynności kierowniczych, do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło 
rozwiązanie stosunku pracy lub zaprzestanie ich wykonywania.  

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi akademickiemu  
w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków zawodowych.  

5. Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.  
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§ 9. 

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości  
1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia. Dodatek jest 
wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku 
zatrudnienia, z tym że wysokość tego dodatku nie może przekroczyć  
20% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za staż pracy lub prawa do wyższej 
stawki tego dodatku nastąpiło: 
1) pierwszego dnia miesiąca, dodatek ten przysługuje za ten miesiąc; 
2) w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, dodatek ten przysługuje, 

począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym pracownik nabył to prawo. 

3. Dodatek za staż pracy przysługuje za dni, za które pracownik otrzymuje 
wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności 
do pracy spowodowanej chorobą albo konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny,  
za które zachowuje prawo do wynagrodzenia, lub otrzymuje zasiłek  
z ubezpieczenia społecznego.  

4. Prawo do dodatku za staż pracy pracownik nabywa w dniu 
przedstawienia wymaganych dokumentów w Dziale Spraw Osobowych. 

§ 10. 

1. Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy 
uwzględnia się: 
1) zakończone okresy zatrudnienia; 
2) inne okresy uwzględniane na podstawie przepisów odrębnych jako 

okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze; 
3) okres asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych  

na podstawie przepisów dotyczących zasad i warunków tworzenia  
w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych; 

4) okresy pobytu za granicą wynikające ze skierowania udzielonego  
na podstawie przepisów o kierowaniu za granicę pracowników  
w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. 

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy okresy, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się na podstawie świadectwa 
pracy, a okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, na podstawie innego 
dokumentu potwierdzającego ich odbycie, z tym że w przypadku 
pozostawania przez pracownika jednocześnie w więcej niż jednym 
stosunku pracy okresy, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się po 
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przedłożeniu przez pracownika oświadczenia o ich nieuwzględnieniu  
u innego pracodawcy. 

3. W przypadku jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku 
pracy, zakończone okresy uprawniające do dodatku za staż pracy zalicza  
i wypłaca się odrębnie dla każdego stosunku pracy.  

§ 11. 

Pracownikowi pełniącemu obowiązki społecznego inspektora pracy 
przysługuje zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie ustalane na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy  
(t.j. Dz. U. 2015 poz. 567, z późn. zm.). 

§ 12. 

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek 
do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% 
stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od 
dodatku ustalonego na podstawie Kodeksu pracy. 

§ 13. 

Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą 
godzinę pracy na drugiej zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10% 
stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje 
również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym, dla 
którego praca w systemie zmianowym wynika z harmonogramu. 

§ 14. 

1. Za zajęcia dydaktyczne wykonane ponad pensum nauczycielowi 
akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za godziny ponad-
wymiarowe według stawek ustalonych przez rektora, na zasadach 
określonych w Regulaminie pracy. 

2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się 
po dokonaniu rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie 
z planem, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego. Rektor może 
zarządzić rozliczanie tych zajęć w krótszych okresach. 

3. Należność za godziny ponadwymiarowe wyliczana jest według stawek 
obowiązujących w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie 
pensum dydaktycznego. Wynagrodzenie wypłacone za okresy krótsze niż 
rok akademicki nie podlega przeliczeniu.  
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§ 15. 

1. Z tytułu powierzenia dodatkowych zadań nauczycielowi akademickiemu, 
rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub z własnej 
inicjatywy, może przyznać dodatek zadaniowy. Dodatek ten jest 
przyznawany w szczególności za pełnienie funkcji:  
1) opiekuna koła naukowego;  
2) pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia; 
3) pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia; 
4) wydziałowego koordynatora ds. wymiany międzynarodowej. 

2. Do obowiązków nauczyciela akademickiego, za które może być przyznany 
dodatek zadaniowy, należą ponadto: 
1) udział w pracach komisji rekrutacyjnej; 
2) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami 

zawodowymi; 
3) sprawowanie funkcji promotora w przewodzie doktorskim, 

opracowywanie recenzji i opinii w przewodzie doktorskim,  
w postępowaniu habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadanie tytułu 
naukowego profesora; 

4) opracowywanie recenzji lub oceny dorobku w postępowaniu 
kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osoby 
nieposiadającej tytułu naukowego profesora, profesora sztuki, stopnia 
naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego 
sztuki. 

3. Dodatek zadaniowy może być przyznany z tytułu czasowego zwiększenia 
obowiązków służbowych lub czasowego powierzenia dodatkowych zadań 
albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania. 
Wysokość dodatku zadaniowego nie może przekroczyć 80% sumy 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.  

4. Dodatek zadaniowy jest przyznawany jednorazowo lub na czas określony. 

5. Dodatek zadaniowy przysługuje w czasie usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy. 

6. Tryb wypłaty dodatku zadaniowego określa rektor.  

7. Dodatki specjalne, o których mowa w § 5 i 6 niniejszego Regulaminu, są 
przyznawane w ramach wykonywania zadań wynikających z realizacji 
projektów dydaktycznych, badawczych, inwestycyjnych i aparaturowych.  

8. Wysokość dodatków specjalnych oraz zasady ich otrzymywania są zgodne 
z wymienionymi dla dodatku zadaniowego – ust. 3, 4, 5 i 6. 
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§ 16. 

1. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami 
akademickimi mogą otrzymać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody 
rektora. 

2. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora określają Regulamin 
przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim, stanowiący 
Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu oraz Regulamin przyznawania 
nagród rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, 
stanowiący Załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu. 

§ 17. 

Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne 
przewidziane w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
pracowników jednostek sfery budżetowej. 

§ 18. 

1. Pracownikowi za wieloletnią pracę przysługuje nagroda jubileuszowa  
w wysokości: 
1) za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego, 
2) za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego, 
3) za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego, 
4) za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego, 
5) za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego, 
6) za 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

2. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu 
okresu uprawniającego do nagrody. 

3. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez 
pracownika prawa do tej nagrody.  

4. Podstawę do obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi 
wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty, a jeżeli 
dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące  
w dniu nabycia prawa do nagrody.  

5. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym 
wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę do obliczenia 
wysokości nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi 
w dniu nabycia prawa do nagrody. 

6. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczanie do 
okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów 
niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający 
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pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, pracownikowi 
wypłaca się tylko jedną nagrodę – najwyższą.  

7. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa 
w ust. 6, nabywa prawo do nagrody, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia 
nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę 
niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do 
nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej, a kwotą 
nagrody niższej.  

8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy w dniu,  
w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody 
jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz  
w przypadku gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od 
tego dnia. 

9. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na 
emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nagroda przysługuje, 
jeżeli do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy.  

10. Prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabywa w dniu 
przedstawienia wymaganych dokumentów w Dziale Spraw Osobowych.  

§ 19. 

1. Nauczycielowi akademickiemu przechodzącemu na emeryturę albo rentę 
z tytułu niezdolności do pracy dla którego Politechnika Lubelska jest 
podstawowym miejscem pracy, przysługuje prawo do jednorazowej 
odprawy w wysokości 300% wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego 
za ostatni pełny miesiąc zatrudnienia. 
 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracownika niebędącego 
nauczycielem akademickim. 

§ 20. 

Stawkę godzinową wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków  
do wynagrodzenia określanych stawką miesięczną, wynikających z osobistego 
zaszeregowania pracownika, ustala się, dzieląc stawkę miesięczną przez liczbę 
godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, 
a w przypadku nauczycieli akademickich – przez liczbę 156. 

§ 21. 

Treść Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej 
została uzgodniona z zakładowymi organizacjami związkowymi. 
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§ 22. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 
mają przepisy powszechnie obowiązujące. 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu wynagradzania pracowników  

Politechniki Lubelskiej  
 

 

 

Tabela stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, kategorii zaszeregowania  
i dodatku funkcyjnego pracowników inżynieryjno-technicznych,  

naukowo-technicznych, administracyjnych i obsługi 
 
 

 

Lp. Stanowisko 

Wymagania 
kwalifikacyjne 

Minimalna 
kategoria 

zaszeregowania 

Minimalna 
wysokość 
dodatku 

funkcyjnego 
wykształcenie 

liczba 
lat pracy 

1. kanclerz wyższe 8, w tym 4 na 
stanowisku 
kierowniczym 

XIII 5 

2. kwestor wyższe 8, w tym 4  
na stanowisku 
kierowniczym 
lub 
samodzielnym 

XIII 5 

3. zastępca kanclerza wyższe  6, w tym 3  
na stanowisku 
kierowniczym 
lub 
samodzielnym 

XII 4 

4. zastępca kwestora wyższe  6, w tym 2 na 
stanowisku 
kierowniczym 
lub 
samodzielnym 

XII 4 

5. kierownik działu, 
kierownik Domu 
Studenckiego, 
kierownik 
dziekanatu 

wyższe 5 XI 3 

6. radca prawny według odrębnych przepisów XI - 

7. audytor 
wewnętrzny 

według odrębnych przepisów X 
 

- 

8. główny specjalista, 
kierownik jednostki 
ogólnouczelnianej, 
kierownik biura 

wyższe 5 XI 2 

9. kierownik sekcji, 
kierownik zespołu 

wyższe 3 IX 1 

średnie 10 
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10. starszy specjalista, 
starszy specjalista 
naukowo-techniczny, 
starszy specjalista 
inżynieryjno-
techniczny 

wyższe 6 IX - 

11. rzecznik patentowy według odrębnych przepisów IX - 

12. specjalista  
ds. ochrony 
przeciwpożarowej 

według odrębnych przepisów IX - 

13. inspektor nadzoru według odrębnych przepisów IX - 

inspektor ds. BHP 

14. specjalista wyższe 4 IX - 

średnie 10 

15. starszy księgowy wyższe 4 VIII - 

średnie 10 

16. samodzielny 
referent, 
samodzielny 
referent 
inżynieryjno-
techniczny,  

wyższe - VII - 

średnie 

17. księgowy wyższe - VI - 

średnie 5 

18. referent, technik średnie - V - 

zasadnicze 
zawodowy 

2 

19. kierowca według odrębnych przepisów V - 

20. pracownik obsługi  
 

minimum 
zawodowe* 

- I - 

21. starszy pracownik 
obsługi 

minimum 
zawodowe* 

10 w PL II - 

22. portier minimum 
zawodowe* 

- I - 

23. starszy portier minimum 
zawodowe* 

- II - 

24. elektryk, murarz minimum 
zawodowe* 

- VI - 

25. starszy elektryk, 
starszy murarz 

minimum 
zawodowe* 

- VII - 

26. starszy ślusarz, 
starszy hydraulik, 
starszy stolarz, 
starszy robotnik 
ogólnobudowlany 

minimum 
zawodowe* 

- VII - 

27. ślusarz, hydraulik, 
stolarz, robotnik 
ogólnobudowlany 

minimum 
zawodowe* 

- VI - 

*wymagania kwalifikacyjne dotyczącą pracowników zatrudnionych od 01.04.2020 r. 



14 

 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu wynagradzania pracowników  

Politechniki Lubelskiej  
 

 
 

Tabela stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych i kategorii zaszeregowania 
pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji  

i informacji naukowej 

 
 

Lp. Stanowisko 

Wymagania 
kwalifikacyjne 
wykształcenie 

Wymagania 
kwalifikacyjne 
liczba lat pracy 

Kategoria 
zaszeregowania 

1.  kustosz  wyższe 
magisterskie 

8 XII 

2. starszy 
bibliotekarz 

wyższe 
6  XI 

3. bibliotekarz wyższe 3 VIII 

studium 
bibliotekarskie 

5 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu wynagradzania pracowników  
Politechniki Lubelskiej  

 
 
 

Tabela miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli akademickich 

 

Lp. Stanowisko 

Stawka minimalna ustalona 
jako % wynagrodzenia 
zasadniczego profesora 

 

1. profesor 100% 

   

2. profesor uczelni 83% 

3. adiunkt 73% 

4. asystent 50% 

5. wykładowca 50% 

6. lektor, instruktor 50% 

7. bibliotekarz akademicki 50% 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



16 

 

 
Załącznik nr 4 

do Regulaminu wynagradzania pracowników  
Politechniki Lubelskiej  

 
 

 
Tabela miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

 
 
 

Lp. 
Kategoria 

zaszeregowania 

Minimalna stawka 
wynagrodzenia 

zasadniczego (w zł) 

1. I 2 100 

2. II 2 250   

3. III 2 400 

4. IV 2 500  

5. V 2 600  

6. VI 2 700 

7. VII 2 800 

8. VIII  2 900 

9. IX  3 000 

10. X  3 200 

11. XI 3 400 

12. XII 4 000 

13. XIII 6 000 

14. XIV 8 000 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu wynagradzania pracowników  
Politechniki Lubelskiej  

 
 
 

Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego  
dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze i inne 

 

Lp. Funkcja 

Stawka brutto  
dodatku funkcyjnego (w zł) 

minimalna maksymalna 

1.  rektor stawka ustalona przez MNiSW 

2. prorektor 2 870 4 290 

3. pełnomocnik rektora 200 4 290 

4. dziekan 1 600 3 500  

5. prodziekan 1 400 2 000  

6. przewodniczący rady dyscypliny 
naukowej 

1 400 2 000 

7. dyrektor  Szkoły Doktorskiej   1 000 2 000  

8. koordynator Szkoły Doktorskiej 500 1 500 

9. kierownik katedry  200       500 

10. kierownik zakładu 200 500/400 

11. kierownik 
laboratorium/pracowni   

150                350 

12. dyrektor jednostki 
ogólnouczelnianej/ 
międzywydziałowej 

200  450 
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Załącznik nr 6 
do Regulaminu wynagradzania pracowników  

Politechniki Lubelskiej  
 
 
 
 

Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego  
dla pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego 

 

Lp. Funkcja 

Stawka dodatku 
funkcyjnego (w zł) 

minimalna 

1. dyrektor  1 000 

2. kierownik  200 
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Załącznik nr 7 
do Regulaminu wynagradzania pracowników  

Politechniki Lubelskiej  
 
 

 

Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego  
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

kierujących zespołami 

 
 

Lp. 
Kategoria  

dodatku funkcyjnego 

Minimalna stawka dodatku 
funkcyjnego (w zł) 

1. 1 300 

2. 2 500 

3. 3 1 000 

4. 4 2 000 

5. 5 2 500 
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Załącznik nr 8 
do Regulaminu wynagradzania pracowników  

Politechniki Lubelskiej  
 

 
 

Tabela stawek wynagrodzenia za pracę  
w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli akademickich  

 

Lp. Stanowisko 
Stawka za 1 godzinę 
obliczeniową (w zł) 

1. 
profesor, profesor uczelni posiadający 
tytuł naukowy 

105 

2. 

profesor uczelni badawczo-
dydaktyczny, adiunkt posiadający 
stopień naukowy doktora 
habilitowanego albo stopień doktora 
habilitowanego sztuki 

90 

3. profesor uczelni dydaktyczny, adiunkt 75 

4. 
asystent, wykładowca, lektor, 
instruktor 

52 
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Załącznik nr 9  
do Regulaminu wynagradzania pracowników  

Politechniki Lubelskiej  

 
 

Regulamin premiowania pracowników 
Politechniki Lubelskiej 

§ 1. 

1. W ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wyodrębnia się 
środki na premie regulaminowe. 
  

2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi otrzymują premię 
regulaminową zgodnie z przyjętym w Uczelni wskaźnikiem 
procentowym, który wynosi: 
1) dla pracowników obsługi w wysokości 25% wynagrodzenia 

zasadniczego,  
2) dla pozostałych pracowników w wysokości 20% wynagrodzenia 

zasadniczego.  

3. W przypadku trudnej sytuacji finansowej Politechniki Lubelskiej suma 
środków na premie regulaminowe może być, po uzgodnieniu  
ze związkami zawodowymi, zmniejszona.  

§ 2. 

Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki na premie 
regulaminowe nie przechodzą na rok następny.  

§ 3. 

Premia regulaminowa jest składnikiem wynagrodzenia miesięcznego 
pracownika i wchodzi do podstawy obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu 
wypoczynkowego i czas choroby oraz wliczana jest do podstawy wymiaru 
zasiłków wypłacanych  z ubezpieczenia społecznego.  

§ 4. 

Premia regulaminowa za dany miesiąc wypłacana jest z dołu  
z wynagrodzeniem zasadniczym i przysługuje pracownikowi jeżeli:  

1) pracował nienagannie oraz wykonywał wszystkie zadania wynikające  
z jego indywidualnego zakresu obowiązków i poleceń przełożonego;  

2) przestrzegał ustalonego czasu pracy;  
3) właściwie gospodarował powierzonym mieniem; 
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4) przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

5) przestrzegał zasad współżycia koleżeńskiego.  

§ 5.  

1. Pracownikowi można ustalić premię w wyższej wysokości od wskazanej 
w § 1 ust. 2 z tytułu: 
1) wykonania dodatkowej i wymagającej szczególnego wysiłku pracy 

wynikłej z zaistniałych sytuacji doraźnych, z nieobecności innego 
pracownika albo braku obsady określonego stanowiska pracy; 

2) z innych zaistniałych i uzasadnionych przyczyn. 

2. Premia może być udzielana do wysokości 50% wynagrodzenia 
zasadniczego pracownika, dla którego ustalono zwiększoną premię. 

§ 6. 

Pracownik nie otrzymuje premii w przypadku:  
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy; 
2) rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika bez wypowiedzenia;  
3) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i/lub 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego;  
4) niewłaściwego gospodarowania powierzonym mieniem;  
5) niesumiennego wykonywania obowiązków służbowych.  

§ 7. 

Decyzję o pozbawieniu pracownika całości lub części premii 
regulaminowej podejmuje rektor: 

1) na wniosek kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej, w której 
pracownik jest zatrudniony; 

2) z własnej inicjatywy po konsultacji kierownika jednostki lub komórki 
organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony. 

§ 8. 

W przypadku samodzielnych stanowisk, kanclerza oraz innych 
pracowników Uczelni podległych bezpośrednio rektorowi, decyzję  
o pozbawieniu pracownika całości lub części premii regulaminowej rektor 
podejmuje z własnej inicjatywy.  



23 

 

 
Załącznik nr 10 

do Regulaminu wynagradzania pracowników  
Politechniki Lubelskiej  

 

Regulamin przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim  

§ 1. 

1. Źródłem finansowania nagród rektora jest fundusz nagród dla nauczycieli 
akademickich tworzony w wysokości 2% planowanych przez Uczelnię 
rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 
akademickich. 

2. Ze środków określonych w ust. 1 wydziela się 20% rezerwę pozostającą  
w dyspozycji rektora z przeznaczeniem na nagrody za szczególne 
osiągnięcia dla wyróżniających się nauczycieli akademickich.  

3. Pozostała kwota funduszu dzielona jest między poszczególne jednostki 
organizacyjne proporcjonalnie do sumy wynagrodzeń nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej. 

§ 2. 

1. Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody raz w roku, przy 
okazji inauguracji roku akademickiego, za osiągnięcia naukowe, 
dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w poprzednim roku,  
a w szczególności za: 

1) oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane: 
a) publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy  

i kierunki dalszych badań, 
b) pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi, 

charakteryzującymi się nowatorskim, naukowym podejściem  
do problemu; 

2) kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem nowej 
problematyki badawczej przez innych pracowników nauki oraz 
pełnieniem funkcji promotora, konsultanta, opiekuna i opiniodawcy 
prac naukowych; 

3) działania, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy 
dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych; 

4) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników,  
skryptów, przewodników metodycznych oraz programów nauczania; 

5) uzyskane tytuły naukowe oraz wyróżniające się rozprawy 
habilitacyjne lub doktorskie; 
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6) całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych dla 
wybitnych nauczycieli akademickich odchodzących na emeryturę lub 
rentę. 
 

2. W przypadku przyznania nagrody indywidualnej i nagrody zespołowej 
rektora w tym samym roku, nauczyciel akademicki otrzymuje nagrodę  
w wyższej wysokości, natomiast za drugą – dyplom uznania. 

§ 3. 

1. Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody indywidualne  
i zespołowe I, II i III stopnia. 

2. Wysokość nagrody indywidualnej wynosi: 
I stopnia  – 13 000 zł; 
II stopnia  – 6 000 zł; 
III stopnia  – 4 500 zł. 

3. Wysokość nagrody zespołowej wynosi:  
I stopnia  – maksymalnie 25 000 zł; 
II stopnia  – maksymalnie 18 000 zł; 
III stopnia  – maksymalnie 13 000 zł. 

4. Podstawą wniosku o przyznanie nagrody rektora powinny być osiągnięcia 
naukowe, których zakres ma zasięg przynajmniej ogólnokrajowy,  
co potwierdzają m.in.: 
1) wyniki punktowej oceny nauczyciela, podręcznik wydany przez 

wydawnictwo ogólnokrajowe; 
2) metoda, konstrukcja, wynalazek stosowany w różnych instytucjach  

i przedsiębiorstwach w kraju; 
3) całokształt pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej  

ze wskazaniem na wybitne osiągnięcia (przed odejściem na emeryturę 
lub rentę). 

5. W przypadku nagrody zespołowej: 
1) część nagrody przypadająca na jednego członka zespołu nie może 

przekraczać wysokości nagrody indywidualnej tego samego stopnia; 
2) wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzględnić wszystkich 

członków zespołu, przy czym wysokości nagród dla poszczególnych 
osób otrzymujących nagrodę zespołową powinna odpowiadać 
procentowym udziałom określonym we wniosku; 

3) członkowie zespołu spoza Uczelni nie otrzymują nagród z funduszu,  
o którym mowa w § 1 ust. 1. 
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§ 4. 

1. Dział Spraw Osobowych w terminie do dnia 31 maja każdego roku 
przekazuje limity kwot na nagrody rektora dziekanom wydziałów, 
kierownikom jednostek międzywydziałowych, kierownikom pionów. 

2. Wnioski o przyznanie nagród, według wzorów stanowiących Załączniki 
nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu, sporządzają kierownicy 
poszczególnych jednostek organizacyjnych w stosunku do bezpośrednio 
podległych im nauczycieli akademickich. 

3. Dziekani wydziałów i kierownicy innych jednostek organizacyjnych,  
w ramach otrzymanego limitu funduszu nagród, w terminie do dnia  
30 czerwca każdego roku, przekazują do Działu Spraw Osobowych listę 
osób proponowanych do przyznania nagrody wraz z wnioskami. 

4. Rektorska Komisja Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień, działając zgodnie  
z niniejszym regulaminem, przedkłada poprzez jej przewodniczącego 
zaopiniowane wnioski rektorowi. 

5. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje rektor. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu przyznawania nagród rektora  
nauczycielom akademickim   

 

 
 

.................................................    Lublin, dnia ................................ 
 (jednostka organizacyjna) 

 

 
W N I O S E K 

o przyznanie nagrody indywidualnej rektora Politechniki Lubelskiej 
 
 
 Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej  

stopnia  ..................... w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej *) 

za............................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................. 
(podać rodzaj osiągnięcia)  

1. Tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię oraz wiek kandydata  
.............................................................................................................................................. 

2. Pełniona funkcja (stanowisko) i pełna nazwa jednostki organizacyjnej  

.............................................................................................................................................. 

3. Tytuły, stopnie, imię i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej 

.............................................................................................................................................. 

4. Reprezentowana przez kandydata specjalność naukowa 

.............................................................................................................................................. 

5. Główne miejsce pracy i zajmowane tam stanowisko (w przypadku, gdy 

nie jest to Politechnika Lubelska) .............................................................................. 
 

6. Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego  
i rektora Politechniki Lubelskiej uzyskane w ciągu ostatnich 3 lat: 

 

Lp. Rok 
Stopień 

i rodzaj nagrody 

Osiągnięcia, z tytułu 
których została przyznana 

nagroda 

 
 
 
 
 

   

 
 *) właściwe podkreślić  
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Krótkie uzasadnienie wniosku: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
 
Załączniki: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 
............................................................... 

 (podpis kierownika pionu, jednostki)  

 

 

 

Opinia Rektorskiej Komisji Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień: 
 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
za Komisję 
 

 

....................................................... 
  (podpis przewodniczącego Komisji) 

 

Decyzja rektora: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 

........................................................ 
 (podpis rektora) 
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Załącznik nr 2  
do Regulaminu przyznawania nagród rektora  

nauczycielom akademickim  
 
 

 
 

.................................................    Lublin, dnia ................................ 
 (jednostka organizacyjna) 

 
 
 
 

W N I O S E K 
o przyznanie nagrody zespołowej rektora Politechniki Lubelskiej 

 
 
 Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody zespołowej stopnia ................  

w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej*)  
za .............................................................................................................................................. 

   .................................................................................................................................................... 
(podać rodzaj osiągnięcia) 

dla Zespołu w składzie: 
 
 
 Lp. 

 
Nazwisko i imię, 

tytuł i stopień 
naukowy 

 

 
Pełniona 
funkcja, 

stanowisko 

 
Specjalność 

naukowa 

 
Główne 
miejsce 
pracy 

 
Udział 

poszczególnych 
współautorów 

(w %) 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i rektora 
Politechniki Lubelskiej uzyskane w ciągu ostatnich 3 lat przez każdego 
kandydata osobno. 
 

Lp. Rok 
Stopień 

i rodzaj nagrody 
Osiągnięcia, z tytułu 

których została przyznana  nagroda 

    

 

 *) właściwe podkreślić 
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Krótkie uzasadnienie wniosku: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
 
Załączniki: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 
............................................................... 

 (podpis kierownika pionu, jednostki)  

 

 

 

Opinia Rektorskiej Komisji Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień: 
 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
za Komisję 
 

 

....................................................... 
  (podpis przewodniczącego Komisji) 

 

Decyzja rektora: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 

........................................................ 
 (podpis rektora) 
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Załącznik nr 11 

do Regulaminu wynagradzania pracowników 
Politechniki Lubelskiej 

 

 
Regulamin przyznawania nagród rektora pracownikom  

niebędącym nauczycielami akademickimi  
 

§ 1. 

1. Źródłem finansowania nagród rektora jest fundusz nagród dla 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tworzony  
w wysokości 1% planowanych przez Uczelnię rocznych środków  
na wynagrodzenia osobowe dla tej grupy pracowników. 

2. Ze środków określonych w ust. 1 wydziela się 10% rezerwę pozostającą  
w dyspozycji rektora. Rektor może w całości przeznaczyć ją na nagrody  
za szczególne osiągnięcia dla wyróżniających się pracowników lub w części 
przeznaczyć do podziału dziekanom oraz kierownikom pozostałych 
jednostek organizacyjnych.  

3. Pozostała kwota funduszu dzielona jest między poszczególne jednostki 
organizacyjne proporcjonalnie do sumy wynagrodzeń zatrudnionych 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych  
w danej jednostce organizacyjnej. 

§ 2. 

1. Rektor może przyznać pracownikowi niebędącemu nauczycielem 
akademickim nagrodę za osiągnięcia w pracy zawodowej, a także 
wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz przejawianie 
inicjatywy w pracy.  

2. Nagroda ma charakter uznaniowy i przyznawana jest z okazji inauguracji 
roku akademickiego za osiągnięcia i zasługi w poprzednim roku 
akademickim. Nagroda przyznawana jest w szczególności pracownikom, 
którzy: 
1) wykonują pracę zawodową ze szczególnym zaangażowaniem; 
2) wykazują w pracy inicjatywę, znacznie wykraczając poza zakres 

zwykłych obowiązków służbowych; 
3) podejmują się wykonywania dodatkowych zadań zleconych jednostce 

organizacyjnej; 
4) wykonują pracę o dużym stopniu trudności i odpowiedzialności; 
5) wykonali zadania o szczególnie istotnym dla Uczelni znaczeniu.  
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3. Zasłużonemu pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim, 
kończącemu pracę w Uczelni w związku z przejściem na emeryturę  
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, może być przyznana nagroda  
za całokształt pracy w Uczelni. 

4. Nagroda może zostać przyznana pracownikowi, który pracuje na Uczelni  
co najmniej jeden rok. 

5. Nagroda może być przyznana tylko jeden raz w roku. 

6. Nagroda nie może zostać przyznana pracownikowi, który w roku 
akademickim, za który może być przyznana nagroda, został ukarany karą 
porządkową.  

§ 3. 

1. Pracownikom mogą być przyznane nagrody indywidualne lub zespołowe  
I, II i III stopnia. 

2. Wysokość nagrody indywidualnej wynosi: 
I stopnia  – od 2 001 zł do 3 000 zł; 
II stopnia – od 1 001 zł do 2 000 zł; 
III stopnia  – 1 000 zł. 

3. Wysokość nagrody zespołowej wynosi: 
I stopnia  – 4 500 zł; 
II stopnia – 3 000 zł; 
III stopnia – 1 000 zł. 

4. Wysokość udziałów w nagrodzie zespołowej poszczególnych 
pracowników będących członkami zespołu uzależniona jest od wkładu 
pracy pracowników, który określa bezpośredni kierownik jednostki. 

5. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim może otrzymać nagrodę  
z tytułu pracy w zespole z udziałem nauczycieli akademickich. W takim 
przypadku nagroda finansowana jest z funduszu nagród dla pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi – środki zapewnia dziekan 
wydziału lub kierownik innej jednostki organizacyjnej. 

§ 4. 

1. Dział Spraw Osobowych, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, 
przekazuje limity nagród dziekanom wydziałów, kierownikom jednostek 
międzywydziałowych, kierownikom pionów. 

2. Wnioski o przyznanie nagród, według wzorów stanowiących Załączniki  
nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu, sporządzają kierownicy 
poszczególnych jednostek organizacyjnych w stosunku do bezpośrednio 
podległych im pracowników. 



32 

 

3. Dziekani wydziałów, kierownicy innych jednostek organizacyjnych,  
w ramach otrzymanego limitu funduszu nagród, w terminie do dnia  
30 czerwca każdego roku, przesyłają do Działu Spraw Osobowych listę 
nagrodzonych pracowników wraz z wnioskami. 

4. Rektorska Komisja Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień, działając zgodnie  
z niniejszym regulaminem, przedkłada poprzez jej przewodniczącego 
zaopiniowane wnioski rektorowi. 

5. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje rektor. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu przyznawania nagród rektora pracownikom  
niebędącym nauczycielami akademickimi  

 

 

.................................................    Lublin, dnia ................................ 
 (jednostka organizacyjna) 

 
W N I O S E K 

o przyznanie nagrody indywidualnej rektora Politechniki Lubelskiej 
 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej stopnia ............ 
w wysokości .......................... zł Panu/Pani* ..................................................................... 

(imię i nazwisko) 

zatrudnionemu/zatrudnionej* w ...................................................................................... 
na stanowisku .......................................................................................................................... 
za.................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 
 

Uzasadnienie wniosku: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
........................................................ ........................................................ 

(podpis wnioskodawcy) (podpis kierownika pionu, jednostki) 

 

Opinia Komisji Rektorskiej: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

za Komisję 
 ........................................................ 
  (podpis przewodniczącego Komisji) 

 

Decyzja rektora: 
.….................................................................................................................................................. 
 

 

 

........................................................ 
 (podpis rektora) 
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Załącznik nr 2  
do Regulaminu przyznawania nagród rektora pracownikom  

niebędącym nauczycielami akademickimi  
 

 

.................................................    Lublin, dnia ................................ 
 (jednostka organizacyjna) 

 

W N I O S E K 
o przyznanie nagrody zespołowej rektora Politechniki Lubelskiej 

 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody zespołowej stopnia................. 

w wysokości ........................ zł za .......................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 
dla zespołu w składzie:  

Lp. Imię i nazwisko % udziału kwota 

    

 
Uzasadnienie wniosku: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

........................................................ ........................................................ 
(podpis wnioskodawcy) (podpis kierownika pionu, jednostki) 

 

Opinia Komisji Rektorskiej: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

za Komisję 
 ........................................................ 
  (podpis przewodniczącego Komisji) 

Decyzja rektora: 
.….................................................................................................................................................. 
 

 

........................................................ 
 (podpis rektora) 
 


