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Zarządzenie nr 29 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 15 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi pozyskujących środki zewnętrzne na finansowanie 

projektów realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 
 

Na podstawie § 55 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

1. Z tytułu znaczącego zaangażowania w pozyskiwanie zewnętrznych środków na 

finansowanie projektów realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  

pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim,  na wniosek kierownika 

projektu, rektor może przyznać : 

1) dodatek specjalny 

2) zwiększenie premii uznaniowej. 

 

2. Projektami w rozumieniu niniejszego zarządzenia nie są: 

1) działania finansowane ze środków na badania statutowe oraz działalność 

upowszechniającą naukę zgodnie z art. 18 ust.1 i art. 25 ust. 1 ustawy o 

finansowaniu nauki; 

2) stypendia naukowe 

3) wizyty studyjne 

4) konferencje naukowe. 

§ 2 

Kierownik projektu może złożyć wniosek do rektora o przyznanie pracownikowi 

niebędącemu nauczycielem akademickim  świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 , 

jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki: 

1) pracownik, którego dotyczy wniosek, jest autorem  lub współautorem projektu 

lub wniósł  znaczący wkład w formalne i merytoryczne przygotowanie projektu; 

2) została podpisana umowa lub inny równoważny dokument  na mocy którego 

przyznano dofinansowanie projektu, w którym Uniwersytet jest liderem lub 

partnerem projektu; 

3) wysokość  dofinasowania projektu przypadająca dla Uniwersytetu jest większa 

niż 100 000,00 zł; 

4) pracownik, którego dotyczy wniosek nie otrzymywał i nie będzie otrzymywał 

wypłaty z innego tytułu ze środków przewidzianych na realizację tego projektu. 

 

§ 3 

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 finansowane są z kosztów pośrednich 

pozyskanego projektu. 
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2. Łączna wysokość świadczeń  z tytułu pozyskania tego samego projektu, 

przyznanych  zgodnie z §1, nie może być wyższa niż: 

1) 5 000,00 zł  - w przypadku jeżeli wysokość pozyskanego dofinansowania  

projektu przypadająca dla Uniwersytetu jest większa niż 100 000,00 zł i nie 

przekracza 500 000,00 zł 

2) 10 000,00 zł - w przypadku jeżeli wysokość pozyskanego dofinansowania 

projektu przypadająca dla Uniwersytetu jest  większa  niż 500 000,00 zł  i nie 

przekracza 1 000 000,00 zł 

3) 15 000,00  zł - w przypadku jeżeli wysokość pozyskanego dofinansowania 

projektu przypadająca dla Uniwersytetu jest większa niż 1 000 000,00 zł . 

§ 4 

Postanowienia niniejszego zarządzenia stosuje się do projektów będących w 

realizacji w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz projektów   

pozyskanych  po dniu wejścia w życie tego zarządzenia.  

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

                R E K T O R  

       /-/prof. dr hab. Zygmunt  Litwińczuk 

 

 

 

 


