
 

 

 

 

 

 

ZAR ZĄD ZENIE  

 

Nr  52 /2022  

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 11 maja 2022 r. 
 

w sprawie wprowadzenia dodatku do wynagrodzenia z tytułu wsparcia dyscypliny 

nauki chemiczne 

 

Na podstawie § 30 ust. 1 Zarządzenia Nr 24/2020 Rektora UMCS z dnia 31 marca 

2020 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, zarządzam:  

 

§ 1 

  Wprowadza się dodatek do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Instytucie Nauk Chemicznych w celu wsparcia dyscypliny nauki chemiczne, 

zwany dalej: „dodatkiem”.  

 

§ 2 

 Dodatek przysługuje nauczycielowi akademickiemu, który złożył oświadczenie 

o przypisaniu do dyscypliny nauki chemiczne oraz jest twórcą albo współtwórcą patentu lub 

wzoru użytkowego złożonego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.   

 

§ 3 

1. Dodatek przyznaje Rektor w określonej kwocie na wniosek Dyrektora Instytutu Nauk 

Chemicznych, zwanego dalej: „Dyrektorem Instytutu”.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać uzasadnienie i propozycję 

wysokości dodatku oraz czasu, na jaki ma zostać przyznany. Do wniosku należy 

dołączyć dokumentację potwierdzającą spełnienie kryteriów określonych w § 2. 

3. Dodatek finansowany jest ze środków będących w dyspozycji Dyrektora Instytutu.  

 

§ 4 

1. Dodatek przyznawany jest jednorazowo.  

2. Wysokość dodatku nie może przekroczyć 100% sumy wynagrodzenia zasadniczego  

i dodatku funkcyjnego nauczyciela akademickiego.  



 

§ 5 

Przyznanie dodatku pracownikowi nie wyklucza możliwości otrzymania przez niego 

nagrody Rektora zgodnie z obowiązującym w Uczelni regulaminem nagród lub otrzymania 

kolejnego dodatku z tytułu określonego niniejszym zarządzeniem w kolejnym okresie oraz 

zwiększenia wynagrodzenia określonego w innych przepisach. 

 

§ 6 

 Zaakceptowane przez Rektora wnioski o dodatki przekazywane są do Centrum 

Kadrowo-Płacowego do realizacji. 

 

§ 7 

Decyzja Rektora w sprawie przyznania dodatku ma charakter ostateczny. 

Pracownikowi nie przysługuje roszczenie o wydanie decyzji na warunkach innych niż 

określone w niniejszym Zarządzeniu. 

 

§ 8 

 Zmiany w zakresie przyznanego dodatku mogą nastąpić na wniosek Dyrektora 

Instytutu. 

 

§ 9 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                        

                                                                                                    R E K T O R  

 

 

 

 

                                                                                   prof. dr hab. Radosław Dobrowolski  

 

 


