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Zarządzenie Nr R-56/2020 

Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

 
zmieniające 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.)  
oraz zgodnie z art. 772 § 4 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. 

W Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej, 
zwanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia  
Nr R-30/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2020 r., 
zmienionego Zarządzeniem Nr R-44/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 19 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 3 dodaje się pkt. 12-15 w brzmieniu: 
„12)  tabelę maksymalnych stawek godzinowych brutto dodatku 

specjalnego za pracę w projektach, stanowiący Załącznik nr 12 do 
niniejszego Regulaminu; 

  13) wzór wniosku o przyznanie dodatku specjalnego za pracę  
w projektach, rozliczanego według stawki godzinowej, 
stanowiący Załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu; 

  14) wzór wniosku o przyznanie dodatku specjalnego za pracę  
w projektach, rozliczanego według kwoty ryczałtowej, 
stanowiący Załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu; 

  15) wzór wniosku o przyznanie dodatku motywacyjno-
organizacyjnego, stanowiący Załącznik nr 15 do niniejszego 
Regulaminu.”; 

2) w § 5 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„5)    dodatek motywacyjno-organizacyjny.”; 

3) w § 6 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„5)    dodatek motywacyjno-organizacyjny.”; 
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4) w § 15 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 
„7.  Dodatki specjalne, o których mowa w § 5 i 6 niniejszego 

Regulaminu, są przyznawane z tytułu wykonywania zadań 
wynikających z realizacji projektów dydaktycznych, badawczych, 
inwestycyjnych i aparaturowych, zwane są dalej „dodatkiem 
specjalnym za pracę w projektach”. 

  8. Wysokość dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 7 określa 
się: 
1) stawką godzinową – za każdą godzinę pracy w projekcie, 

zgodnie z  Załącznikiem nr 12 do  niniejszego Regulaminu; 
2) w kwocie ryczałtowej – za czynności, których wykonanie  

nie jest możliwe w ścisłym powiązaniu z czasem pracy.”; 
5) w § 15 dodaje się ust. 9-22 w brzmieniu: 

  „9. Dodatek specjalny za pracę w projektach może być przyznany  
w wysokości do 100% wynagrodzenia zasadniczego,  
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być 
zwiększony, jednak nie może przekroczyć 200% wynagrodzenia 
zasadniczego. 

  10. Dodatkowa praca, o której mowa w ust. 3, powinna być 
wykonywana w ramach obowiązujących pracownika norm czasu 
pracy wynikających z Kodeksu pracy oraz Regulaminu pracy.  

  11. Dodatek  specjalny za pracę w projektach przyznaje rektor:  
1) na wniosek kierownika projektu zaakceptowany przez 

kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony; 
2) na wniosek kierownika projektu zaakceptowany przez 

kierownika innej jednostki organizacyjnej realizującej projekt, 
pozytywnie zaopiniowany przez kierownika jednostki,  
w której pracownik jest zatrudniony. 

  12. Wzór wniosku o przyznanie dodatku specjalnego za pracę  
w projektach, rozliczanego według stawki godzinowej, określa 
Załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu. 

  13. Wzór wniosku o przyznanie dodatku specjalnego za pracę  
w projektach, rozliczanego według kwoty ryczałtowej, określa 
Załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu. 

  14. Pracownik traci prawo do dodatku w kwocie ryczałtowej  
w okresie nieprzerwanej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
innej niż urlop wypoczynkowy, trwającej dłużej niż miesiąc 
kalendarzowy.  

  15. Dodatek motywacyjno-organizacyjny może zostać przyznany za: 
1) wykonywanie ważnych zadań związanych z funkcjono-

waniem Uczelni; 
2) wykonywanie zadań ze szczególnie wysoką starannością, 

zwiększoną wydajnością; 
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3) wykonywanie zadań o szczególnej trudności i złożoności lub 
wiążących się ze szczególną odpowiedzialnością; 

4) przewodniczenie radzie naukowej dyscypliny; 
5) kierowanie szkołą doktorską. 

  16. Rektor przyznaje dodatek motywacyjno-organizacyjnego  
z własnej inicjatywy lub na wniosek: 
1) kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych – dla 

pracowników tych jednostek; 
2) kierowników ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych 

– dla pracowników tych jednostek; 
3) kanclerza – dla podległych pracowników jednostek 

administracji centralnej; 
4) kwestora – dla podległych pracowników Kwestury. 

  17. Wysokość dodatku motywacyjno-organizacyjnego nie może 
przekraczać 100% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.  

  18. Dodatek motywacyjno-organizacyjny przyznawany jest kwotowo. 
  19. Dodatek motywacyjno-organizacyjny może być przyznany 

jednorazowo lub okresowo, na okres nie dłuższy niż rok 
kalendarzowy, z możliwością przedłużenia na kolejny okres.  
W uzasadnionych przypadkach rektor może przyznać dodatek 
motywacyjno-organizacyjny na okres dłuższy niż rok.  

  20. W przypadku nieobecności związanej z chorobą lub 
macierzyństwem i innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
dodatek motywacyjno-organizacyjny będzie uwzględniany  
w podstawie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

  21. Wzór wniosku o przyznanie dodatku motywacyjno-
organizacyjnego określa Załącznik nr 15 do niniejszego 
Regulaminu.  

  22. Pracownik nie może otrzymać dodatku motywacyjno-
organizacyjnego, jeżeli za te same czynności w danym okresie 
został mu przyznany dodatek zadaniowy lub dodatek specjalny 
za pracę w projektach.”; 

 

6) Załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone  
w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 

7) Załącznik nr 7 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone  
w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia; 

8) w Załączniku nr 10 do Regulaminu w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wnioski o przyznanie nagród, według wzorów stanowiących 

Załączniki nr 10a i 10b do Regulaminu, sporządzają kierownicy 
poszczególnych jednostek organizacyjnych w stosunku do 
bezpośrednio podległych im nauczycieli akademickich.”; 
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9) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród rektora 
nauczycielom akademickim zmienia nazwę na: Załącznik nr 10a do 
Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej; 

10) Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród rektora 
nauczycielom akademickim zmienia nazwę na: Załącznik nr 10b do 
Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej; 

11) w Załączniku nr 11 do Regulaminu w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wnioski o przyznanie nagród, według wzorów stanowiących 

Załączniki nr 11a i 11b do Regulaminu, sporządzają kierownicy 
poszczególnych jednostek organizacyjnych w stosunku do 
bezpośrednio podległych im pracowników.”; 

12) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród rektora 
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zmienia 
nazwę na: Załącznik nr 11a do Regulaminu wynagradzania 
pracowników Politechniki Lubelskiej; 

13) Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród rektora 
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zmienia 
nazwę na: Załącznik nr 11b do Regulaminu wynagradzania 
pracowników Politechniki Lubelskiej; 

14) dodaje się Załączniki nr 12-15 w brzmieniu określonym  
w Załącznikach nr 3-6 do niniejszego Zarządzenia. 

  
§ 2. 

  

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr R-30/2020 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej, z późn. zm. nie ulegają 
zmianie. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr R-56/2020 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 13 lipca 2020 r.  

 
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, 
kierownik 
archiwum, 
kierownik centrum 

wyższe 5 XI 2 
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9. kierownik sekcji, 
kierownik zespołu, 
kierownik 
laboratorium, 
kierownik kancelarii 

wyższe 3 IX 1 

średnie 10 

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

wyższe 6 IX 1 

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. starszy księgowy wyższe 4 VIII - 

średnie 10 

15. specjalista wyższe 4 VI 1 

średnie 10 

16 księgowy wyższe - VI - 

średnie 5 

17. samodzielny referent, 
samodzielny referent 
inżynieryjno-techn. 

wyższe - V - 

średnie 

18. starszy referent wyższe - V - 

średnie 

19. referent, technik średnie - V - 

zasadnicze 
zawodowy 

2 

20. kierowca według odrębnych przepisów V - 

21. pracownik obsługi  
 

minimum 
zawodowe* 

- I - 

22. starszy pracownik 
obsługi 

minimum 
zawodowe* 

10 w PL II - 

23. portier minimum 
zawodowe* 

- I - 

24. starszy portier minimum 
zawodowe* 

- II - 

25. elektryk, murarz minimum 
zawodowe* 

- VI - 

26. starszy elektryk, 
starszy murarz 

minimum 
zawodowe* 

- VII - 

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

minimum 
zawodowe* 

- VII - 
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28. ślusarz, hydraulik, 
stolarz, robotnik 
ogólnobudowlany 

minimum 
zawodowe* 

- VI - 

*wymagania kwalifikacyjne dotyczącą pracowników zatrudnionych od 01.04.2020 r. 
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Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr R-56/2020 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 13 lipca 2020 r.  

 
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. 1 200 

2. 2 400 

3. 3 600 

4. 4 1 000 

5. 5 2 000 
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Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr R-56/2020 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 13 lipca 2020 r.  

 
 

Załącznik nr 12  
do Regulaminu wynagradzania  

pracowników Politechniki Lubelskiej 
 

 

Tabela maksymalnych stawek godzinowych brutto dodatku specjalnego  
za pracę w projektach  

 

Lp. Stanowisko 
Stawka godzinowa 

brutto (zł/godz.) 

Nauczyciele akademiccy: 

1. 
profesor, profesor wizytujący posiadający tytuł 
naukowy profesora 

do 250,00 

2. 

profesor uczelni posiadający stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub doktora, adiunkt posiadający 
stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora 
habilitowanego sztuki 

do 200,00 

3. 
adiunkt, wykładowca posiadający stopień naukowy 
doktora  

do 150,00  

4. 
asystent, wykładowca nieposiadający stopnia 
naukowego doktora, lektor, instruktor 

do 100,00 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:  

1. 
pracownicy posiadający tytuł naukowy i stopień 
naukowy 

do 150,00 

2. pracownicy posiadający wykształcenie wyższe  do 100,00 

3. pracownicy nieposiadający wykształcenia wyższego do 80,00  
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Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr R-56/2020 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 13 lipca 2020 r.  

 
 
 

Załącznik nr 13  
do Regulaminu wynagradzania  

pracowników Politechniki Lubelskiej 
 
 
…………………………… 
         pieczęć jednostki  

Jego Magnificencja Rektor 

…………………………….. 
 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku specjalnego za pracę w projektach rozliczanego  
według stawki godzinowej 

Nazwisko i imię   

Stanowisko  

Jednostka organizacyjna 
zatrudniająca 

 

Jednostka organizacyjna 
realizująca projekt lub zadanie 

 

Numer projektu lub zadania  

Tytuł projektu lub zadania  

Stanowisko/funkcja  
w projekcie lub zadaniu 

 

Liczba godzin planowana do 
przepracowania przez 
pracownika w projekcie lub 
zadaniu w okresie, którego 
dotyczy wniosek 

 

Stawka godzinowa brutto 
zgodnie z Załącznikiem nr 12 
do Regulaminu 
wynagradzania (zł) 

 

Okres dodatku  
 
od ……………….. 20… r. do …………………. 20… r. 
                 (miesiąc)                                                (miesiąc) 

Miesięczna kwota wydatków 
zaplanowanych w projekcie 
na wynagrodzenie (kwota 
brutto z ZUS pracodawcy) 

 

Źródło finansowania 
projektu lub zadania (nazwa 
programu operacyjnego  
i funduszu) 
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Zwiększony zakres obowiązków obejmuje: 
 
 
 

 
 
…………………………………………………… 
  (data, podpis i pieczęć kierownika projektu/zadania) 

 

 
 
…………………………………………………                   ……………………………………………… 
              (kierownik jednostki organizacyjnej                                                 (kierownik jednostki organizacyjnej 
         właściwej do nadzoru nad realizacją projektów                               zatrudniającej pracownika, podpis i pieczęć) 
finansowanych ze środków zewnętrznych, podpis i pieczęć)                                                                                  

 
 
…………………………………………………                     
                 (data, podpis i pieczęć kierownika  
                      Działu Spraw Osobowych) 
           

Decyzja Rektora:        przyznaję/nie przyznaję* 

 
 
…………………………………………………   
                      (data, podpis i pieczęć)  
 
 

 

Oświadczenie pracownika: 
Oświadczam, że przyjmuję określone we wniosku dodatkowe obowiązki  
i zobowiązuję się do ich wykonywania zgodnie z moją najlepszą wiedzą  
i umiejętnościami. 
Oświadczam, że zapoznałem/am* się z decyzją w sprawie przyznania dodatku  
i otrzymałem/am* jej kopię oraz, że ją akceptuję.  
 

 
…………………………………………………   
                   (data i podpis pracownika)  
 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr R-56/2020 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 13 lipca 2020 r.  

 

 
Załącznik nr 14  

do Regulaminu wynagradzania  
pracowników Politechniki Lubelskiej 

 
 
 
 
 
…………………………… 
         pieczęć jednostki  

 
Jego Magnificencja Rektor 

…………………………….. 
 
 
 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku specjalnego za pracę w projektach, rozliczanego  
według kwoty ryczałtowej  

 
 

Nazwisko i imię   

Stanowisko  

Jednostka organizacyjna 
zatrudniająca 

 

Jednostka organizacyjna 
realizująca projekt lub 
zadanie 

 

Numer projektu lub zadania  

Tytuł projektu lub zadania  

Stanowisko/funkcja w 
projekcie lub zadaniu 

 

Kwota ryczałtowa 
wnioskowanego zwiększenia 
wynagrodzenia (zł) (kwota 
brutto z ZUS pracodawcy) 

miesięcznie: 

jednorazowo: 

Okres dodatku  
 
od ……………….. 20… r. do …………………. 20… r. 
                 (miesiąc)                                                (miesiąc) 

Źródło finansowania 
projektu lub zadania (nazwa 
programu operacyjnego  
i funduszu) 
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Zwiększony zakres obowiązków obejmuje: 
 
 
 
 

 
 
…………………………………………………… 
  (data, podpis i pieczęć kierownika projektu/zadania) 
  

 

 
 
…………………………………………………                   ……………………………………………… 
         (kierownik jednostki organizacyjnej                                                 (kierownik jednostki organizacyjnej 
      wnioskującej o dodatek, podpis i pieczęć)                                        zatrudniającej pracownika, podpis i pieczęć) 

 
 
…………………………………………………                     
            (data, podpis i pieczęć kierownika  
                 Działu Spraw Osobowych) 

 
 

Decyzja Rektora:        przyznaję/nie przyznaję* 

 
 
…………………………………………………   
                      (data, podpis i pieczęć)  
 
 
 

 

Oświadczenie pracownika: 
Oświadczam, że przyjmuję określone we wniosku dodatkowe obowiązki  
i zobowiązuję się do ich wykonywania zgodnie z moją najlepszą wiedzą  
i umiejętnościami. 
Oświadczam, że zapoznałem/am* się z decyzją w sprawie przyznania dodatku  
i otrzymałem/am* jej kopię oraz, że ją akceptuję.  
 

 
…………………………………………………   
                   (data i podpis pracownika)  
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr R-56/2020 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 13 lipca 2020 r.  

 

Załącznik nr 15  
do Regulaminu wynagradzania  

pracowników Politechniki Lubelskiej 
 
…………………………… 
         pieczęć jednostki  
 

Jego Magnificencja Rektor 

…………………………….. 
 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku motywacyjno-organizacyjnego 

 
Wnioskuję o przyznanie dodatku motywacyjno-organizacyjnego w związku z: 
□ wykonywaniem ważnych zadań związanych z funkcjonowaniem Uczelni; 
□ wykonywaniem zadań ze szczególnie wysoką starannością, zwiększoną 

wydajnością; 
□ wykonywaniem zadań o szczególnej trudności i złożoności lub wiążących się ze 

szczególną odpowiedzialnością; 
□ przewodniczeniem radzie naukowej dyscypliny; 
□ kierowaniem szkołą doktorską. 
 

Nazwisko i imię   

Stanowisko  

Jednostka organizacyjna 
zatrudniająca 

 

Okres dodatku  
 
od ……………….. 20… r. do …………………. 20… r. 
                 (miesiąc)                                                (miesiąc) 

Kwota dodatku (zł)  

Źródło finansowania   

Uzasadnienie: 
 
 
 
 

 
 
 
……………………………………………………                       
            (data, podpis i pieczęć przełożonego)                                                          
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………………………………………………                              ………………………………………………… 
   (podpis i pieczęć kwestora Politechniki Lubelskiej                                              (data, podpis i pieczęć kierownika  
                                                                                                                                     Działu Spraw Osobowych) 
 
 
 

 

Decyzja Rektora:        przyznaję/nie przyznaję* 

 
 
 
…………………………………………………   
                      (data, podpis i pieczęć)  
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


