
Zarządzenie nr 96 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie dostosowania stosunków pracy pracowników do przepisów Regulaminu 

Wynagradzania Pracowników  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

 

 

Na podstawie §46 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w związku z 

wprowadzeniem w życie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Regulaminem, zarządza się co następuje: 

§ 1 

1. Pracownicy zatrudnieni w dniu 1 października  2020 r. na stanowiskach: 

1)  magazyniera, referenta, specjalisty, starszego specjalisty, kierownika działu, 

kierownika centrum, zastępcy kwestora, dyrektora centrum, zastępcy kanclerza, 

kwestora, kanclerza - w grupie pracowników administracji; 

2)  technika, specjalisty inżynieryjno-technicznego, specjalisty badawczo-technicznego, 

starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego- w grupie pracowników 

inżynieryjno-technicznych 

3) introligatora, operatora maszyn offsetowych, redaktora technicznego, redaktora, 

redaktora naczelnego „Aktualności”, sekretarza wydawnictwa, zastępcy redaktora 

naczelnego wydawnictwa, młodszego bibliotekarza, bibliotekarza, starszego 

bibliotekarza, kustosza - w grupie bibliotekarzy i pracowników wydawnictwa; 

4) pracownika gospodarczego, kierowcy, portiera, pracownika pomocniczego  - w 

grupie pracowników obsługi  

pozostają zatrudnieni na tych samych stanowiskach. 

 

2. Pracownicy, zatrudnieni w dniu 1 października 2020 r. na stanowiskach: 

1)  starszego referenta lub samodzielnego referenta,  spełniający na dzień 1 października 

2020 r. minimalne wymagania kwalifikacyjne określone w Regulaminie  dla 

stanowiska specjalisty  tj. wykształcenie wyższe i co najmniej 4 lata pracy w danym 

obszarze,  z dniem  1 października 2020 r.  stają się pracownikami zatrudnionymi na 

stanowisku specjalisty w grupie pracowników administracji; 

2) starszego  technika, spełniający na dzień 1 października 2020 r. minimalne 

wymagania kwalifikacyjne określone w Regulaminie  dla stanowiska specjalisty 

inżynieryjno-technicznego tj. wykształcenie wyższe i co najmniej 4 lata pracy w 

danym obszarze,  z dniem  1 października 2020 r. stają się pracownikami 

zatrudnionymi na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego w grupie 

pracowników inżynieryjno-technicznych; 

3) kierownika rejonu z dniem 1 października 2020 r. stają się pracownikami 

zatrudnionymi na stanowisku  starszego specjalisty w grupie pracowników 

administracyjnych; 



4)  specjalisty naukowo-technicznego lub starszego specjalisty naukowo-technicznego z 

dniem 1 października 2020 r. stają się pracownikami zatrudnionymi na stanowisku  

specjalisty badawczo-technicznego w grupie pracowników inżynieryjno-

technicznych; 

5) operatora składu komputerowego z dniem 1 października 2020 r. stają się 

pracownikami zatrudnionymi na stanowisku  redaktora technicznego w grupie 

bibliotekarzy i pracowników wydawnictwa; 

6) starszego redaktora z dniem 1 października 2020 r. stają się pracownikami 

zatrudnionymi na stanowisku  redaktora w grupie bibliotekarzy i pracowników 

wydawnictwa; 

7) pomocniczego pracownika obsługi lub starszego woźnego,  z dniem  1 października 

2020 r. stają się pracownikami zatrudnionymi na stanowisku pracownika 

pomocniczego w grupie pracowników obsługi; 

8) strażnika ochrony mienia lub starszego portiera  z dniem  1 października 2020 r. stają 

się pracownikami zatrudnionymi na stanowisku portiera w grupie pracowników 

obsługi; 

9) traktorzysty-pracownika gospodarczego lub traktorzysty-mechanika z dniem  1 

października 2020 r. stają się pracownikami zatrudnionymi na stanowisku 

pracownika gospodarczego w grupie pracowników obsługi; 

10) robotnika wykwalifikowanego lub robotnika przyuczonego  z dniem  1 października 

2020 r. stają się pracownikami zatrudnionymi na stanowisku pracownika 

wykwalifikowanego w grupie pracowników obsługi; 

11) robotnika wysoko wykwalifikowanego z dniem  1 października 2020 r. stają się 

pracownikami zatrudnionymi na stanowisku pracownika wysoko wykwalifikowanego 

w grupie pracowników obsługi. 

§ 2 

1. Stanowisko pracy pracownika zatrudnionego w dniu 1 października 2020 r. na 

stanowisku: 

1)  starszego referenta, samodzielnego referenta lub starszego technika i 

niespełniającego wymagań określonych odpowiednio w § 1 ust. 2 pkt 1 lub 2 ; 

2)  innym niż wymienione w  § 1 

       określone zostanie po przeprowadzeniu indywidualnej oceny kwalifikacji i  zakresu 

zadań  pracownika  oraz jego stażu pracy w danym obszarze. 

2. Pracownicy zatrudnieni w dniu 30 września 2020 r. na stanowisku kustosza 

dyplomowanego lub starszego kustosza dyplomowanego otrzymają propozycję zawarcia  

porozumienia zmieniającego warunki pracy, w którym dotychczasowe stanowisko 

zamienione zostanie na stanowisko bibliotekarza naukowego w grupie bibliotekarzy i 

pracowników  wydawnictwa. 

§ 3 

1. Z dniem 1 października 2020 r. do  wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi  włącza się premię w wysokości określonej  na 

dzień 30 września 2020 r. dla danej grupy pracowników w dotychczas obowiązującym 

regulaminie premiowania, tj: 



1) 15% - dla pracowników administracji, pracowników inżynieryjno-technicznych, 

bibliotekarzy  oraz pracowników wydawnictwa; 

2) 20 % - dla pracowników z grupy pracowników obsługi . 

 

2. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika  z włączoną premię regulaminową zaokrągla się w 

górę do pełnego złotego.  

 

3. Wynagrodzenie zasadnicze  ustalone zgodnie z ust. 1 i 2,  niższe niż minimalne 

wynagrodzenie zasadnicze określone w Regulaminie  dla stanowiska, na którym od 1 

października 2020 r. zatrudniony będzie pracownik,   podwyższone zostaje  od daty 

wejścia w życie tego Regulaminu do wysokości minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego na tym stanowisku.  

§ 4 

1. Z dniem 30 września 2020 r. traci moc Regulamin Premiowania Pracowników Akademii 

Rolniczej w Lublinie nie będących Nauczycielami Akademickimi wprowadzony 

zarządzeniem Rektora nr 8 z dnia 27 lutego 1995 r. 

 

2. Premię przyznaną pracownikowi  przed 1 października 2020 r. w wysokości wyższej niż 

określona w § 3 ust 1 odpowiednio pkt 1 lub 2, nalicza się wg stawki wynagrodzenia 

zasadniczego tego pracownika na dzień 30 września 2020 r.  i wypłaca jako dodatek 

zadaniowy przez okres na jaki przyznane było to zwiększenie, nie dłużej jednak niż do 31 

grudnia 2020 r.  

 

§ 5 

1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji wymienionej w załączniku nr 6 lub 7 do 

Regulaminu,  przyznany przed 1 października 2020 r. w kwocie niższej niż minimalna 

miesięczna stawka dodatku określona w tym załączniku dla danej funkcji, podwyższony 

zostaje  od daty wejścia w życie tego Regulaminu do wysokości stawki minimalnej dla tej 

funkcji. 

 

2. Jeżeli tabela miesięcznych stawek  dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich 

od 1 października 2020 r.,  przyjęta przed wejściem w życie Regulaminu,  przewidywała 

wyższą stawkę dodatku funkcyjnego niż określona w załączniku nr 6 do Regulaminu, 

nauczyciel akademicki pełniący daną funkcję w okresie od 1 października 2020 r. do 31 

sierpnia 2021 r. otrzymuje dodatek funkcyjny określony w tej tabeli.  

 

 

3. Z dniem 31 października 2020 r. wstrzymuje się  dodatki funkcyjne z tytułu pełnienia 

funkcji innych niż wymieniona w załączniku nr 6 lub 7 do Regulaminu, przyznane przed 1 

października 2020 r. 

§ 6 

1. Z dniem 31 października 2020 r. wstrzymuje  się  dodatki specjalne i dodatki zadaniowe  

przyznane przed 1 października 2020 r., za wyjątkiem dodatków specjalnych i dodatków 



zadaniowych wypłacanych w ramach środków pochodzących  z projektów, 

finansowanych ze środków innych niż subwencja.  

2. Dodatki specjalne i dodatki zadaniowe wypłacane  ze środków pochodzących z projektów 

finansowanych ze środków innych niż subwencja, wypłacane są do końca okresu na jaki 

zostały przyznane. 

§ 7 

Biuro Kadr w Dziale Kadr i Płac w terminie do 31 grudnia 2020 r. dostosuje umowy o pracę 

pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do przepisów Regulaminu.  

 

§ 8 

Nadzór nad realizacja zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Kadr. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

         R E K T O R  

 

      /-/ Prof. dr hab. Krzysztof  KOWALCZYK 

 

 


