
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  

 

Nr 1/2022 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 
 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 
 
 

 

w sprawie uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) w związku z § 88a Statutu UMCS z dnia  

29 maja 2019 r., zarządzam: 
 

§ 1 

Osobie, która była zatrudniona na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

(dalej: Uniwersytet) na stanowisku profesora lub profesora uczelni, a która przeszła na 

emeryturę i nie jest pracownikiem Uniwersytetu, przysługuje status emerytowanego 

profesora Uniwersytetu. 

 

§ 2 

1. Emerytowany profesor Uniwersytetu jest uprawniony do: 

1) korzystania z systemu bibliotecznego oraz infrastruktury informatycznej  

na warunkach, które przysługują pracownikom UMCS; 

2) afiliowania w UMCS własnych publikacji naukowych; 

3) czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych z afiliacją UMCS; 

4) wstępu do Ogrodu Botanicznego UMCS na warunkach, które przysługują 

pracownikom UMCS; 

5) wstępu na imprezy organizowane w Akademickim Centrum Kultury i Mediów 

UMCS „Chatka Żaka” na warunkach, które przysługują pracownikom UMCS; 

6) korzystania z pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu za zgodą właściwego 

dyrektora instytutu lub dziekana wydziału albo kierownika ogólnouczelnianej 

jednostki organizacyjnej. 

2. Realizacja uprawnienia wskazanego w ust. 1 pkt 3 związana z wydatkami 

finansowymi Uniwersytetu wymaga zgody prorektora właściwego ds. badań 

naukowych. 

 

 

 



§ 3 

Warunkiem umożliwiającym realizację uprawnień profesora emerytowanego Uniwersytetu,  

o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia jest zawarcie porozumienia o wykonywaniu 

świadczeń wolontarystycznych na rzecz Uniwersytetu. Wzór porozumienia stanowi załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

Dyrektor instytutu, dziekan wydziału lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki 

organizacyjnej może nadać w kierowanej przez siebie jednostce emerytowanemu 

profesorowi UMCS dodatkowe uprawnienia, które nie naruszają przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych Uniwersytetu. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie Nr 40/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uprawnień emerytowanego profesora UMCS. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

      R E K T O R 

 

 

 

 

             prof. dr hab. Radosław Dobrowolski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia Nr 1/2022 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

 

POROZUMIENIE 

O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH 

NA RZECZ UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 

W LUBLINIE 

 

zawarte w dniu …………………………. pomiędzy  

 

Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5,  

20 - 031 Lublin, NIP: 712 010 36 92, REGON: 000001353, reprezentowanym przez 

………………………………………………….. - Rektora 

zwanym dalej Korzystającym,  

 

a 

 

Panią/Panem………………………………….. zam. ……………….…… ul. ………………… 

legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym nr…………………………………………… 

zwanym dalej Wolontariuszem.  

 

łącznie jako Strony. 

 

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego mogą być wykonywane świadczenia 

przez wolontariuszy, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 i art. 42 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. 

zm.),  

Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i 

zakresu powierzonych niniejszym porozumieniem świadczeń. 

 

§ 1 

1. Korzystający powierza Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się 

wykonania na rzecz Korzystającego, świadczeń w obszarze wspierania organizacji 

kształcenia lub działalności naukowej Korzystającego. 

2. Do zadań Wolontariusza należy w szczególności: 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………… 

3. Miejscem wykonywania świadczeń jest Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w 

Lublinie lub Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach.  

 



§ 2 

1. W związku z wykonywaniem świadczeń, o których mowa w § 1 Wolontariuszowi 

przysługują uprawnienia wskazane w § 2 Zarządzenia nr 1/2022 Rektora UMCS z dnia 5 

stycznia 2022 r. 

2. Dyrektor instytutu, dziekan wydziału lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki 

organizacyjnej może w ramach swojej właściwości w kierowanej przez siebie jednostce 

nadać dodatkowe uprawnienia emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu, które nie 

naruszają przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych 

Korzystającego. W takim przypadku zmiana umowy nie jest konieczna. 

 

§ 3 

1. W ramach stosunku prawnego uregulowanego niniejszym Porozumieniem Wolontariusz: 

1) wykonuje swoje czynności nieodpłatnie; 

2) obowiązany jest wykonywać je osobiście. 

2. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego 

pisemnego zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie to 

powinno zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń wolontarystycznych.  

3. Na prośbę Wolontariusza, Korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu 

świadczeń przez Wolontariusza. 

4. Wolontariusz oświadcza, że Korzystający poinformował go o przysługujących mu 

prawach i ciążących na nim obowiązkach.  

 

§ 4 

1. Korzystający zobowiązany jest: 

1) informować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym 

z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; 

2) zapewnić Wolontariuszowi, na zasadach dotyczących pracowników, określonych 

w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń, 

w tym, w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich 

wykonywaniem, odpowiednie środki ochrony indywidualnej; 

3) pokrywać, na zasadach dotyczących pracowników UMCS, określonych w odrębnych 

przepisach, niezbędne koszty podróży służbowych i diety Wolontariusza. 

2. Wolontariusz może w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić Korzystającego 

w całości lub w części z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3. 

3. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariusza, wiążące się z wydatkowaniem środków 

finansowych przez Korzystającego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Korzystającego.  

 

§ 5 

Wolontariusz nie może powierzyć innej osobie wykonywania świadczeń objętych niniejszym 

porozumieniem.  

 

§ 6 

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał w 

związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a które stanowią tajemnicę 

Korzystającego.  

 



§ 7 

1. Niniejsze porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony/ określony na okres…………….. 

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za 7 - dniowym wypowiedzeniem. 

Wypowiedzenie Porozumienia musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnych 

przyczyn.  

4. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:  

1) rażące naruszenie zasad BHP;  

2) rażące naruszenie Regulaminu pracy w UMCS;  

3) brak celowości kontynuowania prac nad zadaniami określonymi w § 1 ust. 1 

Porozumienia. 

 

§ 8 

Za wyrządzone szkody Strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

 

§ 10 

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 

Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Korzystającego.  

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

………………………………      ….……………………………..  

Korzystający        Wolontariusz  

 


