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Zarządzenie nr 14 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 19 marca 2018 r. 

 

w sprawie usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej prowadzonej  

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

 

Na podstawie  art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn.zm.) oraz § 55 ust. 1 i 2 Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie usługowa działalność lekarsko-

weterynaryjna  prowadzona jest w następujących jednostkach naukowo-

dydaktycznych w ramach działalności dydaktycznej, organizacyjnej i naukowo-

badawczej: 

1) w dni robocze: 

a) w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych -    w godzinach od 8.00 

do 20.00; 

b) w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt – w godzinach od 8.00 do 20.00;                    

z wyłączeniem Pracowni Radiologii i Ultrasonografii, która działalność 

usługową prowadzi w godzinach od 8.00 do 14.00; 

c) w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt – w godzinach od 8.00 

do 20.00; z wyłączeniem Zakładu Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, który 

działalność usługową prowadzi w godzinach od 8.00 do 14.00; 

d) w Katedrze i Klinice Rozrodu Zwierząt – w godzinach od 8.00 do 20.00; 

e) w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków Instytutu 

Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt – w godzinach od 8.00 do 15.00; 

f) w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Instytutu Biologicznych 

Podstaw Chorób Zwierząt – w godzinach od 8.00 do 14.00; 

 

2) w soboty, niedziele i święta,  w godzinach od 8.00 do 14.00: 

a) w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych; 

b) w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt; z wyłączeniem Pracowni Radiologii i 

Ultrasonografii; 

c) w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt; z wyłączeniem  Zakładu 

Patomorfologii i Weterynarii Sądowej; 

d) w Katedrze i Klinice Rozrodu Zwierząt. 

§ 2 

1. Każdy kierownik  jednostki naukowo-dydaktycznej, wymienionej w § 1 pkt 1   

zobowiązany jest do  wyznaczenia co najmniej jednego lekarza weterynarii, 

uczestniczącego w  ramach obowiązków dydaktycznych, naukowych                                
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i organizacyjnych w usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej,  prowadzonej 

w dni robocze   w godzinach ustalonych dla tej jednostki. 

 

2. Każdy kierownik  jednostki naukowo-dydaktycznej, wymienionej w § 1 pkt 2 

zobowiązany jest do  wyznaczenia jednego lekarza weterynarii, uczestniczącego 

w  ramach obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych w usługowej 

działalności lekarsko-weterynaryjnej,  prowadzonej w ustalonych godzinach                     

w soboty, niedziele i święta. 

 

3. Lekarze weterynarii, będący nauczycielami akademickimi, uczestniczą                         

w usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej, o której mowa w §1 pkt 1 i 2                 

w ramach obowiązków dydaktycznych, organizacyjnych i naukowo-badawczych               

i mogą otrzymać z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie, zwane dalej dodatkiem 

klinicznym. 

 

4. Pracownicy, zatrudnieni na stanowiskach naukowo-technicznych lub inżynieryjno-

technicznych uczestniczą w usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej,                    

o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, w ramach obowiązków wynikających z umowy o 

pracę i obowiązującego ich systemu czasu pracy, zgodnie z rozkładem czasu 

pracy ustalonym przez kierownika jednostki, z zachowaniem norm czasu pracy 

oraz dobowego i tygodniowego odpoczynku. Za pracę  w dzień wolny wynikający      

z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto, otrzymują inny 

dzień wolny od pracy, udzielony zgodnie z przepisami kodeksu pracy,                          

a w  przypadku braku możliwości udzielenia innego dnia wolnego otrzymują 

wynagrodzenie  za nadgodziny. Ewidencja i rozliczenie czasu pracy odbywa się 

na zasadach określonych dla tych pracowników w Regulaminie pracy UP                     

w Lublinie.  Za wykonywanie pracy o charakterze usługowym wymienieni 

pracownicy mogą otrzymać dodatek specjalny.  

 

5. Jeżeli kierownik  nie ma możliwości wyznaczenia lekarza weterynarii, spośród 

pracowników jednostki naukowo-dydaktycznej,  przyjmowanie pacjentów                       

w ramach usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej może być powierzone  

lekarzowi weterynarii będącemu uczestnikiem studiów doktoranckich 

prowadzonych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.  W tym przypadku umowę 

zlecenia zawiera prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni,  na wniosek 

kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej prowadzącej usługową działalność 

lekarsko-weterynaryjną. Stawka za jedną godzinę wykonywania  działalności 

usługowej nie może być wyższa niż  stawka  za prowadzenie zajęć dydaktycznych 

w godzinach ponadwymiarowych,  ustalona dla doktoranta w zarządzeniu rektora 

obowiązującym w dacie zawierania umowy.  

 

6. Miesięczne harmonogramy pracy lekarzy weterynarii uczestniczących w usługowej  

działalności lekarsko-weterynaryjnej  sporządza kierownik jednostki i  przekazuje 

do Centralnej Rejestracji nie później niż do ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego dany miesiąc.  
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§ 3 

1. Dodatki kliniczne, o których mowa w § 2 ust. 2 i  dodatki specjalne, o których 

mowa w   § 2 ust. 4  oraz stałe pochodne od tych dodatków pokrywane są                      

z dochodu uzyskanego przez jednostkę naukowo-dydaktyczną z usługowej 

działalności lekarsko-weterynaryjnej. 

 

2.  Wynagrodzenia za nadgodziny, o których mowa w § 2 ust. 4  i wynagrodzenia,               

o których mowa w § 2 ust. 5  oraz stałe pochodne od tych wynagrodzeń   co 

miesiąc  są refundowane z wpływów z usługowej działalności lekarsko-

weterynaryjnej na rzecz odpowiednio osobowego lub bezosobowego funduszu 

płac. 

§ 4 

1. Warunkiem wykonania przez lekarza usługi  jest zarejestrowanie wizyty lekarsko-

weterynaryjnej przez Centralną Rejestrację Pacjentów Klinik Weterynaryjnych UP 

w Lublinie, zwaną dalej Centralną Rejestracją.  

 

2. Opiekun leczonego zwierzęcia  uiszcza w  Centralnej Rejestracji  opłatę,                       

w wysokości ustalonej przez przyjmującego zwierzę lekarza weterynarii, 

obejmującą: 

1)  koszty usługi lekarsko-weterynaryjnej,  określone w cenniku 

zatwierdzonym przez Rektora odrębnym zarządzeniem, 

2) koszty leków, środków opatrunkowych, pasz, koszty transportu i inne 

koszty bezpośrednie. 

 

3. Ustala się następujące godziny pracy Centralnej Rejestracji: 

1) w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 

2) w soboty niedziele i święta od godziny 8.00 do 14.00. 

 

4. Zadania Centralnej Rejestracji realizują pracownicy administracyjni, podlegli 

kierownikowi Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. 

 

5. Rektor ustala ryczałtową kwotę, refundowaną co miesiąc przez każdą z jednostek 

wymienionych w  § 1 pkt 1  z wpływów z usługowej działalności lekarsko-

weterynaryjnej na rzecz osobowego funduszu płac z tytułu  kosztów wynagrodzeń 

pracowników Centralnej Rejestracji. 

 

§ 5 

1. Dochód, pozostający w dyspozycji kierownika  jednostki naukowo-dydaktycznej 

prowadzącej usługową działalność lekarsko-weterynaryjną, stanowią wpływy z tej 

działalności ,  pomniejszone o poniesione przez tę jednostkę:  

1) koszty zużytych leków i środków opatrunkowych, 

2) koszty pasz i transportu oraz inne koszty bezpośrednie, 

3) koszty wynagrodzeń o których w § 2 ust. 4 i 5 oraz stałe pochodne od tych    

wynagrodzeń, 

4) ryczałtowe koszty wynagrodzeń pracowników Centralnej Rejestracji,   
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5) narzut kosztów pośrednich w wysokości 10%, obliczany od opłat  

wnoszonych przez opiekunów leczonych zwierząt pomniejszonych o  

koszty zużytych leków i środków opatrunkowych. 

 

2. Dochód z usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej może być przeznaczony  

na: 

1) zakup sprzętu przeznaczonego do prowadzenia tej działalności, 

2) pokrycie kosztów szkoleń i  uczestnictwa w konferencjach tematycznie 

związanych z działalnością kliniczną, podnoszących kwalifikacje 

zawodowe pracowników jednostki; 

3) dodatki kliniczne dla nauczycieli akademickich uczestniczących w 

usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej oraz  pochodnych od tych 

dodatków; 

4) dodatek kliniczny dla kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej, 

uczestniczącego w usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej  

poprzez jej organizowanie i nadzorowanie  oraz pochodne od tego 

dodatku; wysokość  przyznanego dodatku nie może być wyższa niż 500,- 

zł miesięcznie; 

5) dodatki specjalne z tytułu wykonywania pracy o charakterze usługowym 

dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

uczestniczących w usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej 

przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami płacowymi oraz stałe 

pochodne od tych dodatków.  

 

§ 6 

1. Decyzję w sprawie przeznaczenia dochodu z usługowej działalności lekarsko-

weterynaryjnej na cele, o których mowa w § 5 ust. 2 podejmuje kierownik jednostki 

naukowo-dydaktycznej prowadzącej tę działalność, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2. Łączna wysokość dodatków klinicznych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz  

dodatków specjalnych, o których mowa w  § 5 ust. 2 pkt 5, nie może być wyższa 

niż 50% wpływów z usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej, 

pomniejszonych o wartość zużytych pasz i  leków oraz koszty transportu,   

uzyskanych przez jednostkę naukowo-dydaktyczną  w miesiącu, za który dodatki 

te są wypłacane.   

§ 7 

1. Miesięczne rozliczenie uzyskanych wpływów i poniesionych kosztów  z tytułu 

prowadzenia usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej  oraz podziału 

dochodu z tej działalności, kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych 

przesyłają do Sekcji Rozliczeń prac Badawczych i Projektów Unijnych w terminie 

do 10 dnia następnego miesiąca. Wysokość wpływów uzyskanych w danym 

miesiącu potwierdza Centralna Rejestracja.  

 

2. Rozliczenie uzyskanych  wpływów i poniesionych kosztów w roku poprzednim,  

kierownik  każdej z jednostek naukowo-dydaktycznych prowadzących usługową 
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działalność lekarsko-weterynaryjną, przedstawi rektorowi do zatwierdzenia                    

w terminie do 30 stycznia każdego roku.  

§ 8 

1. Miesięczne zestawienie liczby godzin  usługowej działalności lekarsko-

weterynaryjnej wykonywanej przez nauczycieli akademickich w ramach 

obowiązków dydaktycznych, organizacyjnych i naukowo-badawczych  oraz 

zestawienie wysokości dodatków klinicznych przyznanych   z tego tytułu, 

kierownik jednostki przesyła do Działu Finansów i Płac w terminie do 10 dnia 

następnego miesiąca. Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 1 

 

2. Wypłata  za dany miesiąc dodatków specjalnych z tytułu wykonywania pracy o 

charakterze usługowym dla pracowników  niebędących nauczycielami 

akademickimi, uczestniczących w usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej,  

następuje na wniosek kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej, przesłany do 

Działu Finansów i Płac w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, po 

wcześniejszej weryfikacji w Dziale Spraw Pracowniczych i akceptacji prorektora 

ds. organizacji i rozwoju uczelni. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. 

 

3. Wypłata za dany miesiąc dodatku klinicznego dla kierownika jednostki naukowo-

dydaktycznej uczestniczącego w prowadzeniu usługowej działalność lekarsko-

weterynaryjną poprzez jej organizowanie i nadzorowanie,  następuje na 

podstawie  wniosku dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

zaakceptowanego przez prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni, przesłanego 

do Działu Finansów i Płac  do 10 dnia następnego miesiąca. Wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 3. 

§ 9 

Traci moc zarządzenie nr 9 Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie z dnia 23 marca 

2006 r. w sprawie prowadzenia usługowej działalności leczniczej, profilaktycznej                    

i diagnostycznej przez Kliniki Weterynaryjne Wydziału Weterynaryjnego Akademii 

Rolniczej w Lublinie. 

§10 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje dziekan Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej. 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2018 r.  

 

         R E K T O R  

       /-/prof. dr hab. Zygmunt LITWIŃCZUK 

 

 


