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Uchwała 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 28 grudnia 2006 r. 
 

 
 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zwiększania wynagrodzeń 
pracowników Politechniki Lubelskiej z programów unijnych” 

 
 
 
 

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo              
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz.1365 ze zm.) z zachowaniem 
uprawnień związków zawodowych,  Senat   u c h w a l a,  co następuje: 
 

§ 1. 
 

Senat Politechniki Lubelskiej wprowadza „Regulamin zwiększania 
wynagrodzeń pracowników Politechniki Lubelskiej z programów unijnych”, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora. 
 
 
 
 
 

           Przewodniczący 
     Senatu Politechniki Lubelskiej 
 
 

                        R e k t o r 
Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 

 
 



       Załącznik  
do uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej 

 z dnia 28 grudnia 2006 r.  
 

Regulamin zwiększania wynagrodzeń  
pracowników Politechniki Lubelskiej z programów unijnych 

 
1. Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                      

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz.1365 ze zm.) zachowując uprawnienia 
związków zawodowych, Senat Politechniki Lubelskiej postanawia, że pracownicy 
Politechniki Lubelskiej mogą mieć zwiększone wynagrodzenie, w tym także 
ponad wysokość ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu, tylko wówczas, jeśli skutki finansowe zwiększenia będą 
pokryte ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 
cytowanej wyżej ustawy. 

 
2. Decyzje w sprawie zwiększonego wynagrodzenia podejmuje Rektor na wniosek 

kierownika jednostki bezpośrednio podległej Rektorowi lub na wniosek 
Kanclerza. 

 
3. Zwiększenie wynagrodzeń nie powinno przekroczyć 75 % wynagrodzenia 

zasadniczego a w przypadku środków pochodzących z funduszy europejskich nie 
powinno przekroczyć wartości określonej w projekcie kontraktu. 

 
4. Okres obowiązywania decyzji w sprawie wypłacania zwiększonego 

wynagrodzenia określa Rektor. 
 
5. Koszty zwiększenia wynagrodzenia z pochodnymi pokrywa odpowiednio 

wnioskodawca lub Rektor ze środków będących w jego dyspozycji. 
 
6. Realizacja zadań uwzględnianych przy zwiększaniu wynagrodzenia może być 

przedmiotem praw autorskich, jeśli stanowić one będą według pracodawcy utwory 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.  

 


