
Zarządzenie nr 48 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

zmieniające Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie                        

z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie kalkulacji i sprawozdań finansowych dla nowotworzonych              

i prowadzonych studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego 

Na podstawie art.  23 ust.  1 i art.  163 ust. 2  ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                       

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668  z późn. zm. ) oraz  § 18 Regulaminu 

Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Przyrod niczego w Lublinie zarządza się ,  co 

następuje:  

§1 

W Zarządzeniu nr 8 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 stycznia 

2020 r.  w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

kalkulacji i sprawozdań finansowych dla nowotworzonych i prowadzonych studiów 

podyplomowych i kształcenia specjalistycznego wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

 

„wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli akademickich, pozostających w stosunku 

pracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, zwane wynagrodzeniem za zajęcia 

niewliczane do pensum, obliczane jest jako iloczyn liczby zrealizowanych godzin 

dydaktycznych pomniejszonych o liczbę godzin stanowiących uzupełnienie pensum i 

stawki za jedną godzinę,  

stawki za 1 godzinę ustala się następująco: 

- dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora 

uczelni nie większą niż - 180 zł  

- dla pozostałych nauczycieli akademickich nie większą niż –100 zł 

-dla specjalistów możliwe jest zastosowanie stawki nie większej niż 300 zł w 

przypadku pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

oraz nie większej niż 350 zł w przypadku osób nie zatrudnionych w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie.  

-zastosowanie stawek dla specjalistów nie może spowodować obniżenia narzutu na 

środki ogólne Uczelni większego niż do 30%. 

 

Nauczyciel akademicki, który nie zrealizował obowiązującego go pensum 

dydaktycznego, w terminie do 15 lipca danego roku akademickiego może złożyć do 

Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji wniosek o doliczenie do 

pensum zrealizowanych przez niego godzin dydaktycznych na studiach 

podyplomowych, kursach i szkoleniach. 

 

Wypłata wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne niewliczane do pensum dokonywana 

jest na podstawie wniosku sporządzonego przez osobę odpowiedzialną za 
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prowadzenie danej formy kształcenia potwierdzoną przez jednostkę administracyjną 

prowadzącą dokumentacje kształcenia. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 do 

niniejszego Zarządzenia. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się zgodnie z zapisem 

par.18 ust. 5 Regulaminu wynagradzania pracowników UP.”; 

 

2) w § 4 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:  

„w przypadku zajęć laboratoryjnych wymagających wcześniejszego przygotowania 

ustala się stawkę 70 zł za 1 roboczogodzinę dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. Wynagrodzenia za tego typu zajęcia przyznawane                   

i wypłacane są w formie dodatku zadaniowego„; 

 

3) w Zarządzeniu nr 8 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 

stycznia 2020 r. wyrazy „Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji” 

zastępuje się wyrazami „Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego”. 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r. 

 

 

                                                           REKTOR 

/-/ Prof. dr hab. Krzysztof  Kowalczyk 

 

 


