
 
 
 

 
 
 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 36/2020 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 11 maja 2020 r. 
 

w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy stosowanych   

 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

w zakresie wynikającym z Regulaminu Wynagradzania 

 
 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                    

i nauce (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.), 

 

zarządzam: 

§ 1 

Wprowadza się niżej wymienione wzory formularzy stosowanych w Uniwersytecie 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w zakresie wynikającym z Regulaminu 

Wynagradzania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 

 

1) Wniosek o wypłatę wynagrodzenia na konto pracownika – stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

2) Wniosek o wypłatę wynagrodzenia w formie gotówkowej  – stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia; 

3) Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia; 

4) Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia w projekcie – stanowiący załącznik nr 4 do 

niniejszego zarządzenia; 

5) Wniosek o powołanie na kierownika jednostki organizacyjnej – stanowiący załącznik nr 

5 do niniejszego zarządzenia; 

6) Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego – stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego 

zarządzenia; 

7) Wniosek o przyznanie premii uznaniowej dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi – stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia; 

8)  Wniosek o przyznanie premii rekrutacyjnej – stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego 

zarządzenia; 

9) Wniosek o przyznanie dodatku do wynagrodzenia z tytułu wsparcia określonych 

dyscyplin naukowych – stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia; 



10) Wniosek o przyznanie bonusu projektowego – stanowiące załącznik nr 10 do niniejszego 

zarządzenia; 
11) Wniosek o przyznanie dodatku projektowego – stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego 

zarządzenia; 

12) Wniosek o przyznanie dodatku z tytułu wykonywania komercyjnych prac badawczych – 
stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia; 

13) Wniosek o przyznanie bonusu stanowiskowego dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi – stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia; 
14)  Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 

stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia; 

15) Wniosek o zawieszenie dodatku – stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia; 

16)  Wniosek o wstrzymanie wypłaty dodatku – stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego 
zarządzenia; 

17)  Wniosek o zmniejszenie wysokości dodatku – stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego 

zarządzenia; 
18) Wniosek o awans/zmianę warunków zatrudnienia (ogólny) – stanowiący załącznik nr 18 do 

niniejszego zarządzenia; 

19) Wniosek o awans w projekcie – stanowiący załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia; 
20) Wniosek o zatrudnienie – stanowiący załącznik nr 20 do niniejszego zarządzenia; 

21) Wniosek o zatrudnienie w projekcie – stanowiący załącznik nr 21 do niniejszego zarządzenia; 

22) Wniosek o przedłużenie zatrudnienia – stanowiący załącznik nr 22 do niniejszego zarządzenia; 

23) Wniosek o przedłużenie zatrudnienia w projekcie – stanowiący załącznik nr 23 do niniejszego 
zarządzenia; 

24) Wniosek w sprawie ogłoszenia konkursu na etat badawczy – stanowiący załącznik nr 24 do 

niniejszego zarządzenia; 
25) Wniosek w sprawie ogłoszenia konkursu na etat badawczo-dydaktyczny – stanowiący załącznik 

nr 25 do niniejszego zarządzenia; 

26) Wniosek w sprawie ogłoszenia konkursu – stanowiący załącznik nr 26 do niniejszego 
zarządzenia; 

27) Wniosek w sprawie zatrudnienia/awansu nauczyciela akademickiego w grupie pracowników 

badawczych – stanowiący załącznik nr 27 do niniejszego zarządzenia; 

28) Wniosek w sprawie zatrudnienia/awansu nauczyciela akademickiego w grupie pracowników 
badawczo-dydaktycznych – stanowiący załącznik nr 28 do niniejszego zarządzenia; 

29) Wniosek w sprawie zatrudnienia/awansu nauczyciela akademickiego w grupie pracowników 

dydaktycznych -– stanowiący załącznik nr 29 do niniejszego zarządzenia; 
30)  Podanie Dyrektora o przeniesienie pracownika z grupy dydaktycznej do badawczo-

dydaktycznej/badawczej – stanowiący załącznik nr 30 do niniejszego zarządzenia; 

31) Podanie Dziekana o przeniesienie pracownika z grupy badawczo-dydaktycznej/badawczej do 

dydaktycznej – stanowiący załącznik nr 31 do niniejszego zarządzenia; 
32) Podanie pracownika o przeniesienie z grupy badawczo-dydaktycznej/badawczej do dydaktycznej 

– stanowiący załącznik nr 32 do niniejszego zarządzenia; 

33) Podanie pracownika o przeniesienie z grupy dydaktycznej do badawczo-dydaktycznej/badawczej 
– stanowiący załącznik nr 33 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                             

                                                                                              R E K T O R  

 

 

 

prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


