
 

Zarządzenie nr 151 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie nr 130 Rektora z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie dodatku 

zadaniowego, dodatku projektowego i dodatku za działalność usługową, przyznawanych 

pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Na podstawie §46 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz § 14 ust. 6, §15 ust. 11, § 22 ust. 

5 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zarządza się co 

następuje:  

§ 1 

W zarządzeniu nr 130 Rektora z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie dodatku zadaniowego, 

dodatku projektowego i dodatku za działalność usługową, przyznawanych pracownikom 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 

1) §4 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dodatek zadaniowy z tytułu zwiększenia obowiązków wynikających z realizacji 

projektu dla pracownika, który nie otrzymuje z tego tytułu dodatku projektowego, 

przyznaje rektor na wniosek kierownika projektu.  

2. Na przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększenia obowiązków wynikających  

z realizacji projektu musi wyrazić zgodę kierownik Jednostki organizacyjnej, w której jest 

zatrudniony pracownik angażowany do projektu.  

3. Okres na jaki przyznawany jest dodatek zależny jest od okresu w jakim pracownik 

wykonuje obowiązki w zwiększonym wymiarze i nie może być dłuższy niż okres 

realizacji projektu.  

4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 finansowany jest z kosztów pośrednich projektu, 

którego realizacja powoduje zwiększenie obowiązków pracownika.”; 

2) §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Dodatek za działalność usługową, o której mowa w § 7 ust. 2 przyznaje prorektor  

właściwy do spraw nauki  na wniosek wyznaczonego kierownika pracy usługowej. 

Dodatek dla kierownika pracy usługowej  przyznaje  rektor/prorektor z własnej inicjatywy 

lub na wniosek kierownika jednostki, w której pracownik ten jest zatrudniony.”; 
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3) załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego otrzymuje brzmienie zgodne            

z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

4) załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie dodatku projektowego otrzymuje brzmienie zgodne             

z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

5) załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie dodatku za działalność usługową z zakresu 

działalności badawczej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego 

zarządzenia; 

6) załącznik nr 7 Protokół wykonania czynności powierzonych w ramach realizacji pracy 

usługowej z zakresu działalności badawczej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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