
Regulamin 
Zatrudniania i wynagradzania osób realizujących w Uniwersytecie Jagiellońskim-

Collegium Merlicum zadania na rzecz projektów finansowanych z programów 
międzynarodowych, funduszy europejskich, w tym strukturalnych i pomocowych 

§ l 

l. Niniejszy regulamin określa zasady zatrudniania i wynagradzania osób, realizujących 
zadania na rzecz projektów finansowanych z programów międzynarodowych, funduszy 
europejskich, w tym strukturalnych i pomocowych, zwanych projektami, w jednostkach 
Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum (UJ CM). 

2. Regulamin obejmuje projekty: 
e międzynarodowe, realizowane w ramach programów Unii Europejskiej lub 

innych programów międzynarodowych, współfinansowanych z zagranicznych 
środków finansowych; 

• międzynarodowe, realizowane w ramach programów i inicjatyw międzynarodowych, 
w tym konkursy ogłaszane we współpracy dwu lub wielostronnej nie podlegające 
współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych; 

fil projekty dofinansowujące współpracę międzynarodową: projekty międzynarodowe 
współfinansowane, międzynarodowe niewspółfinansowane; 

• realizowane w ramach funduszy europejskich, w tym strukturalnych; 
fil realizowane w ramach funduszy pomocowych. 

§2 

l. Przewiduje się następujące formy zatrudniania i wynagradzania osób realizujących 
zadania na rzecz projektów: 
l) nawiązanie stosunku pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze etatu; 
2) przyznanie dodatku specjalnego; 
3) zawarcie umowy cywilnoprawnej; 
4) przeniesienie całego lub części etatu (oddelegowanie pracownika UJ CM) do projektu 

na czas jego trwania, z możliwością zmiany wynagrodzenia zasadniczego na czas 
trwania projektu; 

5) przyznanie wynagrodzenia dodatkowego pracownikom UJ CM świadczącym pracę na 
rzecz projektu; 

6) podział wynagrodzenia zasadniczego według źródeł finansowania. 

2. Wszystkie zadania, w których realizację zaangażowany jest dany pracownik powinny być 
wykonywane w ramach umowy o pracę, z uwzględnieniem § 5. W razie zaangażowania 
pracownika do realizacji zadań dodatkowych, zakres jego obowiązków w ramach 
stosunku pracy powinien zostać zmieniony. 

3. Zastosowanie jednej z form zatrudnienia i wynagrodzenia, o których mowa w ust. l 
następuje zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach prawnych obowiązujących 
w UJ CM oraz zgodnie ze stosownymi wytycznymi danego programu. 

4. O zastosowanie jednej z form zatrudnienia i wynagrodzenia, o których mowa w ust. l 
wnioskuje Kierownik Projektu w porozumieniu z Kierownikiem jednostki zatrudniającej 



pracownika przy współudziale Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium Medicum do 
Prorektora UJ ds. Collegium Medicum (dla nauczycieli akademickich) albo Zastępcy 
Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum (dla pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi), do których to należy podjęcie decyzji o ostatecznym wyborze formy 
zatrudnienia i wynagrodzenia - wzór pisma stanowi Załącznik nr l do niniejszego 
Regulaminu. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 wymaga potwierdzenia przez pracownika UJ CM 
odpowiedzialnego za obsługę finansową projektu, środków na wynagrodzenie, 
z zabezpieczeniem środków na koszty pracodawcy oraz inne możliwe składniki 
wynagrodzenia. Tak przygotowany wniosek zatwierdza Zastępca Kwestora UJ ds. 
Collegium Medicum. 

6. Po spełnieniu warunków olaeślonych w ust. 4 i 5 niniejszego § oraz w § 4 -wniosek 
należy złożyć w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM. 

7. Zatrudnienie pracowników UJ CM w projekcie/projektach jest możliwe wówczas, jeżeli 
nie zakłóci prawidłowej realizacji ich obowiązków wynikających z podstawowego 
stosunku pracy w UJ CM, w szczególności realizacji pensum dydaktycznego. 

8. Zakres czynności/zadań osób świadczących pracę na rzecz projektu, określa Kierownik 
Projektu. 

9. Maksymalna liczba godzin, jaką pracownik może przeznaczyć na pracę w ciągu miesiąca 
we wszystkich projektach, w jakich uczestniczy na zasadach określonych w § 2 ust. l pkt 
2 i 5, musi być określona w Aneksie do jego umowy o pracę lub aktu mianowania. Liczba 
ta nie może przelaaczać, z zastrzeżeniem ust. l 0: 
l) dla pracowników naukowo-dydaktycznych - 54 godziny miesięcznie, 
2) dla pracowników naukowych - 78 godzin miesięcznie, 
3) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - 50% czasu pracy. 

lO.W wyjątkowych przypadkach Prorektor UJ ds. Collegium Medicum lub Zastępca 
Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum, na wniosek Kierownika Projektu może wyrazić 
zgodę na zwiększenie czasu pracy pracownika świadczącego pracę na rzecz projektu, 
ponad limit określony w ust. 9. 

§ 3 

l. Stawki wynagrodzenia osób realizujących zadania na rzecz projektów ustalane są na 
podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251 poz.l852, z późn. 
zm.) oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 151 ust.l pkt 6 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.). 

2. Do obliczania budżetu na etapie aplikowania o projekt koszty personelu oblicza się 
stosując średnie stawki dla danej grupy pracowników, według Tabeli Średnich Stawek 
Godzinowych- Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Do obliczania wkładu własnego (dla projektów, w których zasady programu dopuszczają 
wniesienie wkładu własnego w postaci pracy personelu zatrudnionego na stałe) stosuje się 
Indywidualną Stawkę Godzinową danej osoby pracującej na rzecz projektu. 



4. Indywidualna Stawka Godzinowa- to stawka, wynikająca z wynagrodzenia zasadniczego 
uczestnika projektu, której potwierdzenia dokonuje Dział Spraw Osobowych (Płace) na 
pisemny wniosek Kierownika Projektu. 

5. Do wyliczenia Indywidualnej Stawki Godzinowej brane są pod uwagę następujące 
składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, premia regulaminowa 
(w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi), "13-pensja"-
8,5% średniego wynagrodzenia zasadniczego z premią regulaminową i dodatkiem za 
wysługę lat. 

6. Dla celu wyliczenia Indywidualnej Stawki Godzinowej przyjmuje się następujące wartości: 
- 156 godzin przy pełnym wymiarze etatu dla nauczycieli akademickich, 
- 168 godzin przy pełnym wymiarze etatu dla pracowników nie będących nauczycielami 
akademickimi.) 

7. Indywidualna Stawka Projektowa za godzinę pracy na rzecz projektu musi być zapisana 
w Aneksie do umowy o pracę, Aneksie do aktu mianowania, umowie o pracę lub 
w umowie cywilnoprawnej. 

8. Wysokość Indywidualnej Stawki Projektowej wnioskowanej przez Kierownika Projektu, 
a uwzględniającej umiejętności, kompetencje oraz stopień zaangażowania w prace na 
rzecz projektu - zatwierdza Zastępca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum. 
Przedmiotowa stawka nie może przekraczać 200% Indywidualnej Stawki Godzinowej. 
Wnioskując o wysokość Indywidualnej Stawki Projektowej Kierownik Projektu 
uzasadnia jej wysokość o ile przekracza ona l 00% Indywidualnej Stawki Godzinowej. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość ustalenia 
Indywidualnej Stawki Projektowej w sposób odmienny niż określony w ust. 1-8. Decyzję 
taką podejmuje Prorektor UJ ds. Collegium Medicum na uzasadniony wniosek 
Kierownika Projektu po uzyskaniu akceptacji Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium 
Medicum. 

§4 

l. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, Kierownik Projektu dostarcza do Działu Nauki 
i Współpracy Międzynarodowej UJ CM komplet dokumentów projektowych wraz z pełną 
informacją budżetową oraz Zbiorczy Plan Zatrudnienia dla projektu (Załącznik nr 3 do 
niniejszego Regulaminu) i Indywidualny Plan Zatrudnienia (Załącznik nr 4 do 
niniejszego Regulaminu). 

2. Zbiorczy Plan Zatrudnienia powinien być przygotowany na okres trwania całego projektu. 
Indywidualny Plan zatrudnienia powinien być przygotowany na co najmniej12 kolejnych 
miesięcy a w przypadku gdy okres trwania projektujest krótszy, na ten okres. 

3. Kierownik Projektu zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody na przetwarzanie 
danych osobowych od każdej osoby niebędącej pracownikiem UJ CM zaangażowanej 
w realizację projektu. 



§ 5 

Nawiązanie stosunku pracy, o którym mowa w § 2 ust. l pkt l możliwe jest zarówno 
z osobami będącymi pracownikami UJ CM, jak też z osobami niebędącymi pracownikami UJ 
CM, przy czym zawarcie umowy o pracę z pracownikiem UJ CM jest możliwe pod warunkiem, że 
łączny wymiar jego zatrudnienia w UJ CM nie przekroczy pełnego etatu lub też l ,5 etatu w przypadku 
świadczenia pracy rodzajowo różnej. 

§ 6 

l. Przyznanie dodatku specjalnego, o którym mowa w § 2 ust. l pkt 2 następuje na zasadach 
określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i S?kolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 
2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, 
poz. 1852, z późn. zm.). 

2. Maksymalna wysokość dodatku specjalnego nie może przekroczyć dla: 
l) nauczyciela akademickiego - 60 %, 
2) pracownika niebędącego nauczycielem akademickim- 40 %, łącznie 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 

3. Podstawą wypłaty dodatku specjalnego jest Aneks do aktu mianowania lub umowy 
o pracę, stanowiących podstawę zatrudnienia pracownika w UJ CM, sporządzony zgodnie 
z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

§7 

l. Zawarcie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w § 2 ust. l pkt 3 jest możliwe 
z osobami niebędącymi pracownikami UJ CM. W przypadku pracowników UJ CM 
zawarcie takich umów jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy prace świadczone 
w ramach projektu nie wchodzą w zakres obowiązków danego pracownika. 

2. Zawieranie umów cywilnoprawnych w celu realizacji dodatkowych zadań w projekcie 
z osobami zatrudnionymi już w tym projekcie na podstawie stosunku pracy jest 
niedopuszczalne. 

3. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w innych sytuacjach, aniżeli wskazanych w ust. 2, jest 
możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy charakter zadań 
wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy (np. są to zajęcia, które 
należy realizować wieczorami lub w weekendy). Jednocześnie w takim przypadku muszą 
być spełnione łącznie następujące warunki: 
l) praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej jest rodzajowo różna od pracy 

wykonywanej na podstawie stosunku pracy; 
2) zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej jest precyzyjnie określony; 
3) zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań 

w ramach umowy cywilnoprawnej; 
4) pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej prowadzi ewidencję 

godzin pracy na rzecz tej umowy w formie Karty Pracy. 
4. Zatrudnienie pracownika w tym samym projekcie na podstawie więcej niżjednej umowy 

cywilnoprawnej jest możliwe tylko w razie łącznego spełnienia wymogów określonych w 
ust. 2 oraz następujących warunków: 
l) obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich umów cywilnoprawnych nie 

wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu 
(np. zadania te nie nakładają się na siebie); 

2) dana osoba prowadzi ewidencję godzin pracy we wszystkich zadaniach w ramach tego 
projektu, która podlega kontroli. 



§ 8 

l. Przeniesienie całego lub części etatu do projektu, o którym mowa w § 2 ust. l pkt 4, 
możliwe jest jedynie w przypadku osób będących pracownikarni UJ CM, z zachowaniem 
postanowień § 3 ust. 8. 

2. W razie zaprzestania świadczenia pracy na rzecz projektu, w przypadku powrotu 
pracownika na stanowisko ząjrnowane bezpośrednio przed przeniesieniem, o którym 
mowa w ust. l, UJ CM gwarantuje utrzymanie wynagrodzenia zasadniczego pracownika 
na poziomie nie niższym niż obowiązywał przed rozpoczęciem prac przy projekcie, 
powiększonego o średni wzrost płac w UJ CM w okresie uczestniczenia pracownika przy 
realizacji projektu. 

3. Podstawą podniesienia wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku, o którym mowa w ust. 
l, jest Aneks do aktu mianowania lub urnowy o pracę, stanowiących podstawę 

zatrudnienia pracownika w UJ CM, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 
6 do niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku, gdy pracownik zostanie oddelegowany do projektu w części etatu, wydatki 
związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są kwalifikowane, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki: 
l) zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w urnowie 

o pracę, zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy; 
2) zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia 

proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do 
czasu pracy wynikającego z urnowy o pracę danego pracownika; 

3) wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada proporcji 
wskazanej w pkt 2. 

§9 

l. Wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w § 2 ust. l pkt 5, ustalane jest według 
stawki kwotowej zgodnie z procedurą opisaną w § 3 ust. 4 i 5. 

2. Wynagrodzenie dodatkowe stanowi kwotę, od której nie przysługują żadne dodatkowe 
składniki, takie jak: 13-pensja, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop, 
wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie za okres choroby, zasiłki ZUS oraz odprawy 
chyba, że umowa o realizację projektu dopuszcza wypłatę tych składników na ogólnych 
zasadach. 

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia dodatkowego jest Aneks do aktu mianowania lub 
umowy o pracę, stanowiących podstawę zatrudnienia pracownika w UJ CM, sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

§ 10 
l. Podział finansowania wynagrodzenia zasadniczego według źródeł finansowania, o którym 

mowa w § 2 ust. l pkt 6, pociąga za sobą finansowanie - odpowiednio z tych źródeł -
wszystkich pozostałych składników wynagrodzenia, jak np. premii, wysługi, dodatków 
funkcyjnych, specjalnych, dodatkowych wynagrodzeń, nagród, ekwiwalentów urlopowych, 
odpraw emerytalnych i 13-pensji. 

2. Świadczenie przez pracownika pracy na rzecz kolejnych projektów nie powoduje 
każdorazowego przeliczenia procentowego udziału w dotychczasowych projektach. 

3. Podział wynagrodzenia zasadniczego według źródeł dokonywany jest zgodnie z procedurą 
określoną w § 2 ust. 4. 

4. We wniosku Kierownik Projektu określa, jaki procent dotychczasowego wymiaru etatu 
pracownika zostanie przekazany na cel realizacji projektu. Dla potrzeb określenia 

mmeJszego zaangażowania procentowego przyjmuje s1ę wartości określone 



w§ 2 ust. 9. 
5. Spełnienie warunków określonych w ust. 1-4 stanowi podstawę sporządzenia przez Dział 

Spraw Osobowych UJ CM Aneksu do umowy o pracę lub aktu mianowania, stanowiących 
podstawę zatrudnienia pracownika w UJ CM, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 
do niniejszego Regulaminu. 

§11 

l. Każda wypłata za wykonywanie zadania na rzecz projektu następuje wyłącznie 

na podstawie odpowiednio: Karty Pracy do umowy zlecenia wraz z Rachunkiem 
(Załącznik nr 9,10 do niniejszego Regulaminu) albo Karty Pracy do Aneksu do umowy 
o pracę lub aktu mianowania (Załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu). 

2. Osoba wykonująca zadania na rzecz projektu, wypełnia Kartę Pracy każdego dnia, 
którego wykonuje prace na rzecz projektu. Ostatniego dnia każdego miesiąca osoba 
realizująca zadania na rzecz projektu podpisuje Kartę Pracy i po uzyskaniu potwierdzenia 
Kierownikajednostki zatrudniającej pracownika przekazuje ją do Kierownika Projektu. 

3. Kierownik Projektu potwierdza własnoręcznym podpisem wykonanie pracy i zgodność 
wpisów w karcie, a następnie przekazuje ją do Działu Nauki i Współpracy 

Międzynarodowej UJ CM. 
4. Kartę pracy Kierownika Projektu potwierdza własnoręcznym podpisem Kierownik 

jednostki zatrudniającej Kierownika Projektu lub jego bezpośredni przełożony, 

a następnie Pełnomocnik Rektora UJ ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w Collegium 
Medicum lub Prorektor UJ ds. Collegium Medicum. 

5. Dokumenty przygotowane niezgodnie z planem zatrudnienia lub obarczone innymi 
błędami odsyłane są do Kierownika Projektu celem dokonania poprawy. 

6. Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej następuje na warunkach 
olaeślonych w umowie. Jeżeli dostarczenie do Działu Nauki i Współpracy 

Międzynarodowej UJ CM prawidłowo wypełnionej Karty Pracy i rachunku nastąpiło do 
3 dnia roboczego miesiąca, to wypłata następuje w tym miesiącu-- w terminie wypłaty 
obowiązującej w UJ CM. Jeżeli dostarczenie do Działu Nauki i Współpracy 

Międzynarodowej UJ CM prawidłowo wypełnionej Karty Pracy i rachunku nastąpiło 
po 3 dniu roboczym miesiąca to wypłata następuje w następnym miesiącu. 

7. Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc w pozostałych przypadkach następuje 
w terminach wypłat obowiązujących w UJ CM, po dostarczeniu do Działu Nauki 
i Współpracy Międzynarodowej UJ CM prawidłowo wypełnionej Karty Pracy do 10 dnia 
kalendarzowego następnego miesiąca. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa 
w ust. 7 nastąpiło bez winy osoby realizującej zadania na rzecz projektu, Pełnomocnik 

Rektora UJ ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w Collegium Medicum na pisemny 
wniosek tej osoby może postanowić o wypłacie wynagrodzenia w innym terminie. 
Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie wraz z nim prawidłowo wypełnionej 
Karty Pracy. 

9. Wynagrodzenia związane z projektem oraz wszystkie pochodne od tych wynagrodzeń 
stanowią koszt realizowanego projektu i nie mogą obciążać limitu funduszu wynagrodzeń 
UJ CM, chyba, że stanowią wkład własny UJ CM do danego projektu. 

10. Za merytoryczną celowość wydatkowania środków w projekcie, odpowiedzialność ponosi 
Kierownik Projektu. 

11. Zasady określone w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio do stawek 
wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydaktycznych, z tym, że stawki te nie mogą 
przekraczać maksymalnych stawek przewidzianych dla studiów podyplomowych. 



med. Wojciech Nowak 

l 

l 

l 

l 

l 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o 

dodatku specjalnego/ 

Załącznik nr 1 

Kraków, dnia ........................ .. 

Mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska 

c:~ct.onr·"' Kanclerza UJ 

Collegium Med_icum 

IM :..li,.,..., umowy o pracę/. umowy 

lub etatu do projektu/ 

&Yynagtodzenla dodatkowego/ podział wynagrodzenia 

projektu p n, '' ~ ~~ "" ... ~· * ~ ~~"' ~ •• .,,.,.,.,.- ~~ 10~ III!~~~"'"" R~~. Ofd~ ~!!0!0~~ .... ~ ~Wii!&~~"'Q m~0 il ' ' dla Panil-a 

o zatrudnienie/starającego umowy cywiJnóprąyvl1ej 
w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum w ......... . . ...... , na stanowisku .............. . 

Osoba ta będzie zaangażowana w realizację projektu w okresie od . . . . . . . . . .. .. . . do ....... .. 

Indywidualna stawka godzinowa Pani/-a . wynosi ........ zł brutto. 

Proponuję zwiększenie tej stawki do .. ..% (max. do 200 %) i ustalenie Indywidualnej Stawki 
Projektowej na kwotę . .. ... .. .zł l godzinę (brutto). 

Z wyrazami szacunku, 

/podpis i pieczęć Kierownika Projektu'/ /podpis i pieczęć Kierownika jednostki 
zatrudniającej pracownika·/ 

Potwierdzenie stawek (wypełnia 

Indywidualna stawka godzinowa wynosi -

Indywidualna stawka projektowa wynosi ·-· 

Całkowity koszt 1 godziny pracy wynosi -

Podpis i piecz!(ć pracownika DSO 

Podpis i pieczęć Zastępcy Kwestora UJ ds. CM 

Spraw Osobowych): 

Podpis i pieczęć pracownika odpowiedzialnego za obsługę finansową projektu 

Akceptt~ję: 

Podpis Prorektora UJ ds CM/ Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM 

* niniejszy wniosek dla Kierownika Projektu powm1en zostać podpisany przez Pelnomocnika Rektora UJ ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą w CM/Prorektora UJ ds. Collegium Mcdicum i bezpośredniego przełożonego pracownika będącego 
równocześnie Kierownikiem Projt~ktu 



Załącznik 

f Tabela średnich stawek godzinowych projektowych w UJ CM l w złotych l 
l l • . l "13-pcnsja" l l l i l l Sredme l 

1 i , ' i l 8,5% 1 l i Podstawowa i 1 l wynagrodzen,e l , d . l s' d . l L. b Podstawowa 1 ZUS Od . 1 St k f 
• • 1 • sre me o re me 1cz a i rs na : , aw a i 
l 

Grupa pracowmcza J zasadmcze ze i dg . d . 1 a d . Stawka i UJCM zpps' S l 1 1 t . . . i wynagro zema wynagro zeme, bo zm G d . . 
1 17 64o/ i f 

. i s azem 1 premią 1 d . ! 1 o zmowa "' l , ;;o 1 • i l 31.12.20 l O i zas~ . z_premiąl l , l z l 
1 l 1 stazem l 

2 718,93 

2 577,91 l 156 f i 2,92 0,93 
l Asystent z dr 2 226,22 189,23 2 415,451 156 15,48 2,73 0,87 19,081 l l l l Asystent 2082,11 176,98 2259,09i 156 14,48 2,55 0,81 17,851 

l l Lektor 2 016,41 171,40 2 187,81\ 156 i 14,02 2,47 0,79\ 17,28\ ' i 
l 

2 188,81 186,05 2 374,86 156 2,69' 0,85 

Naukowo/Inż.-Techniczni l 2 490,63[ 211,70 2 702,34 168 2,84 0,90 
l 

Służba biblioteczna 2 486,581 211,36 2 697,94 168 2,83 

l 
l l 

Administracja l 2647,51[ 225,041 2 872,55' 168 ! 
3,02[ 0,96 l l l 

Obsłu2:a l 2 043,01 i 173,66 l 2 216,661 168 l 2,331 0,74 * Zgodnie z §3 ust. 8 Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób realizujących w Uniwersytecie Jagiellońskim- Collegium Merlicum zadania na rzecz projektów z programów międzynarodowych, funduszy strukturalnych i pomocowych, Kierownik projektu może wnioskować o ustalenie Stawki Projektowej w wysokości do 200% Indywidualnej Stawki Godzinowej. 



Załącznik nr 3 
ZBIORCZY PLAN ZATRUDNIENIA 

(rodzaj programu, tytuł projektu, numer PSP) 

l 
l
i Forma zatrudnienia Wymiar 

1 • na rzecz Zadania w ramach 
1 w i (proszę wpisać jedną r .· k . ( r · ( · · b 1 , 1. '\ 

1 .(.' ·r1 . 1 w p_ 01e cre n "'mepotrze n e SJ.(res.Ic; 

1 

z 10rm przew1uZ1anyc ... 1 w 
, § 2 ust. l Regulaminu) 

l 
r 

l l 
l * 
l 

TAK/NIE* l i l l . l 

i TAK/NIE* 1 l ' 
i i 

11 

l 
. 

! l 
l 

l 

Potwierdzam zgodność z dokumentami projektowymi: podpis i pieczęć Kierownika Projektu 

podpis i pieczęć Pracownika Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej 



Załącznik nr 4 

INDYWIDUALNY PLAN ZATRUDNIENIA 

dla: _______ _ 

(tytuł, imię i nazwisko:) 

z 

(rodzaj programu, tytul projektu, numer PSP) 

na okres: 

(co najmniej jednego roku) 

zatrudnionej/ego w: --··-· 

(miejsce pracy) 

l. 

···---1------- .......... ---···· 
4. 

-----

ac na rzecz pro,jcktu 

-----~·· 

'~--------·-~-·. 

!----· ----.. ·------·· ' ----·· 
5. 

!------ ----···- -·····-·-···· 
6. 

--·---

--·----·- ------·· 

---

8. 

------

9. 

11. 

Stawka godzinowa: __ _ 

s~e, 
Uwagi liczba 

WP, rodzaj 

W miP~i~II'H 
tb·i~ł~nia. itp.) 

Podpis i pieczęć Kierownika Projektu 

Podpis i pieczęć pracownika 
Działu Nauki i W spółpracy Międzynarodowej 



Załącznik nr 5 

DSO CM/- 1100/ l Kraków, dnia ............................... . 
ANEKS 

do aktu. z dnia nr .... 

Pani/a ......................... zatrudnionejl-go na stanowisku ............................ .. 

w jednostce organizacyjnej -

Sporządzony zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 w związku z § 6 Regulaminu zatrudniania 
i wynagradzania osób rcalizują<:ych w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium 
Medicum zadania na rzecz projcłd6w finansowanych z programów międzynarodowych, 
funduszy europejskich, w tym strukturalnych i pomocowych 

l. W związku z realiza~ją projektu nr .. . .................... pod nazwą 

na okres od ................................... do .... . przyznaję Pam1/.-i dodatek specjalny 

w wysokości me przekraczającej .......................................... zł miesięcznie brutto (słownie: 

...... ). 

2. Miejscem wykonywania prac w ramach realizacji w/w projektu jest 

a bezpośredni nadzór nad wykonywaniem tych prac będzie 

sprawował 

w 

3. Dodatek specjalny odpowiada 

miesiącu. 

U.J ds. N ~•uki i 

............ godzinom Pana/-i pracy w projekcie w danym 

4. Maksymalna ilość godzin, jaką może Pan/-i przeznaczyć na pracę we wszystkich 

projektach, w jakich Pan/-i uczestniczy to ..................... .. 

5. Zakres Pana/-i obowiązków wykonywanych w związku z realizacją projektu ustala Kierownik 

Projektu w planie zatrudnienia. 

6. Na wniosek Kierownika Projektu okres obowiązywania postanowiel'i niniejszego aneksu może ulec 

skróceniu. 

7. Pozostałe warunki stosunku pracy pozostąją bez zmian. 

(data i podpis pracownika) 

Do wiadomości: 
-Kierownik Działu Nauki i Współpracy Mi<;clzynarodowej 
· Z-ca Kwestora UJ ds. CM 
-a/a płace 
-a/a 

(Podpis Prorektora UJ ds. CM/ Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM) 



Załącznik nr 6 

DSO CM/- 1100/ l Kraków, dnia ............................... . 
ANEKS 

do z dnia nr 

Pani/a zatrudnionejl-go na stanowisku ............................. . 

w jednostce organizacyjnej 

Sporządzony zgodnie z § 2 ust. l pkt 4 w związku z § 8 Regulaminu zatrudniania 
i wynagradzania osób rcalizu.i~!cych w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium 
Medicum zadania na rzecz projcl{tów finansowanych z programów międzynarodowych, 
funduszy europejskich, w tym strukturalnych i pomocowych 

l. W związku z realizacją projektu nr 

na okres od do ... 

na cele realizacji projektu nr jw. 

pod nazwą 

przekazuje się % Pana/-i etatu 

2. Jednocześnie na powyższy okres przyznaJę Panu/-i wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 

zł brutto miesięcznie (słownie: .......................................... ) 

3. Miejscem wykonywania prac w ramach realizacji w/w projektu jest 

a bczpośredn i nadzór nad wykonywaniem tych prac będzie 

sprawował Kierownik Nauki i Współpntty 

4. W przypadku zaprzestania prac przy realizacji projektu, UJ CM gwarantuje utrzymanie Pana/-i 

wynagrodzenia zasadniczego na poziomic nie niższym niż obowiązywał przed rozpoczęciem prac przy 

projekcie, powiększonym o średni wzrost płac w UJ CM w okresie uczestniczenia przy realizacji 

projektu. 

5. Zakres Pana/-i obowiązków wykonywanych w związku z realizacją projektu ustala Kierownik 

Projektu w planie zatrudnienia. 

6. Na wniosek Kierownika Projektu okres obowiązywania postanowiei1 niniejszego aneksu może ulec 

skróceniu. 

7. Pozostałe warunki stosunku pracy pozostają bez zmian. 

(data i podpis pracownika) (Podpis Prorektora UJ ds. CM/ Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM) 

Do wiadomości: 
-Kierownik Działu Nauki i Współpracy rvliędzynmodowcj 
- Z-ca Kwestora UJ ds. CM 
-a/a płace 



Załącznik nr 7 

DSO CM/- 1100/ l Kraków, dnia ............................... . 
ANEKS 

do o pracę z dnia nr 

Pani/a ~ ........................ zatrudnionejl-go na stanowisku ............................. . 

w jednostce organizacyjnej 

Sporządzony zgodnie z § 2 ust. l pkt 5 w związku z § 9 Regulaminu zatrudniania 
i wynagradzania osób realizu.i~!cych w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium 
Medicum zadania na rzecz projckt6w finansowanych z programów międzynarodowych, 
funduszy europejskich, w tym strukturalnych i pomocowych 

l. W związku z realizacją projektu nr ... 

na okres od do 

wynagrodzenie w wysokości me przekraczającej 

(słownie: .. .). 

2. Miejscem wykonywania prac w ramach 

pod nazwą .................. .. 

przyznaję Panu/-i dodatkowe 

zł miesięcznie brutto 

realizacji w/w projektu jest 

a bczpo:;redni nadzór nad wykonywaniem tych prac będzie 

sprawował UJ ds. Nauki i 

w 

3. Dodatkowe wynagrodzenie odpowiada ............................. godzinom Pana/-i pracy w projekcie 

w danym miesiącu. 

4. Maksymalna ilość godzin, jak<\ może Pan/-i przeznaczyć na pracę we wszystkich 

projektach, w jakich Pan/-i uczestniczy to ............... . 

5. Zakres Pana/-i obowiązków wykonywanych w związku z realizacją projektu ustala Kierownik 

Projektu w planie zatrudnienia. 

6. Na wniosek Kierownika Projektu okres obowiązywania postanowień niniejszego aneksu może ulec 

skróceniu. 

7. Pozostałe warunki stosunku pracy pozostają bez zmian. 

(data i podpis pracownika) (Podpis Prorektora UJ ds. CM/ Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM) 

Do wiadomości: 
-Kierownik Działu Nauki i Współpracy Mi<;dzyllarodowej 
- Z-ca Kwestora UJ ds. CM 
-a/a płace 
-a/a 



Załącznik nr 8 
DSO CM/- 1100/ l Kraków, dnia ............................... . 

ANEKS 

do z dnia. nr 

Pani/a zatrudnionejl-go na stanowisku 

w jednostce organizacyjn~j 

Sporządzony zgodnie z § 2 ust. l pkt 6 w związku z § l O Regulaminu zatrudniania 
i wynagradzania osób realizu.i~!cych w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium 
Medicum zadania na rzecz projcldów finansowanych z programów międzynarodowych, 
funduszy europejskich, w tym strukturalnych i pomocowych 

l. W związku z realizacją projektów: 

nr pod nazwą 

nr', ... , .......................... pod nazwą 

za Pana/-i zgodą zmtema stę dotychczasowe zasady wynagradzania w okresie od 

... w nast'irmjący sposób: 

Przekazuje się: 

a) ........... % etatu w liczbie godzin miesięcznie na cele realizacji projektu nr 

zasadnicze w wysokości zł brutto miesięcznie 

(słownie: tj. w wysokości odpowiadającej części etatu przekazanej do projektu, 

finansowane będzie z PSP ........... .. 

b) % etatu w liczbie ...... godzin miesięcznie na cele realizacji projektu nr 

';!?~.'~:~;., ................. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości zł brutto mtestęczme 

(słownie: .... tj. w wysokości odpowiadającej części etatu przekazanej do projektu, 

finansowane będzie z PSP ........ . 

2. Miejscem wykonywania prac w ramach realizacji w/w projektów są: 

a bezpośredni nadzór nad wykonywaniem tych prac będzie sprawował 

z w 

Collegium Mcdicum. 

3. Maksymalna liczba godzin, jaką może Pan/-i przeznaczyć na pracę we wszystkich 

projektach, w jakich Pan/-i uczestniczy to 

4. Zakres Pana/-i obowiązków wykonywanych w związku z realizacją projektu ustala Kierownik 

Projektu w planie zatrudnienia. 

5. Na wniosek Kierownika Projektu okres obowiązywania postanowie1'1 niniejszego aneksu może ulec 

skróceniu. 

6. Pozostałe warunki stosunku pracy pozostcuą bez zmian. 

(data i podpis pracownika) (Podpis Prorektora UJ ds. CM/ Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM) 

Do wiadomości: 
-Kierownik Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
- Z-ca Kwestora UJ cis. CM 
- a/a płace 
-a/a 



Załącznik nr 9 

KARTA PRACY UMOWY CYWILNOPRAWNEJ 

dla... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zatrudnionego w .......................................... . 
(imię i nazwisko pracownika) (miejsce pracy) 

za okres ................................ . dotyczy projektu ..................................................... .. 
(nazwa projektu, numer kontralct~J 

l. 
=----~··--·+-··-·-·-~ ·-·-····-··-·····- ..... ·-·--·~ " ___ ",",,, _____ _ 
2. 
3. 
~--.. ---4--.. ·--------------- --
r-- ---------·--------------

5. 
1------ł--------- __ " ____ " ________ _ 

6. 1-------+-------------- -----------------... 
7. c-::---------------- ___ " _______________ ._ --
8. 

1--------t-----------t-------------
9. 

1------ł---------------1----------------

10. 1-------t-------------------------------------
11. 

~--.---+--------------------l· .. ---------------- ---------------+----

1----------11---------------'"""''''" --· ·-+·"'··-------·---- ---------- -------------------.. ---+--
13. 

l--:-':-------ł--------'---------.. ------·-
14. 

------------···-- --------------------- --t----------

1-----+---------t----·-------------------·-------
15. f---:-"'::'----j------- .. - _________ ", -------------- --- -------------------
16. -------·-- ---
17. 
~----- --------------------- --------... 

18. 
l--------1----------------------·--------·---·-.. - ------------------

19. 
1---,--------t---------+---------.. ·--.. -

20. 
--- -----------... ---

------ ---------1--------------·----------------- --
21. 
~---------------t------------------

22. 
1-------;l--------------1-----------------

23. 
f--'=-"'::'----jf-----------t---------------------

24. 
I--------II----------------C-------------------------------

25. 
1--'-:'--'::'----j---·-·-------------- --··---------·-·--------------------------------

26. 
1--------1------------······ -------- --- -----·--------------------------

27. 
28. -------- .... ---------------
29. 

f-':-'~--+---.. ---·---------- ___________________ " ___ """ -----------------------· 
30. 1-----+------------- -----------··------------------
31. 

i--""·:-··:~---""'"'C'-i'·--------------

RAZEM 

Podpis osoby wykonującej pracę 

Podpis i pieczęć Kierownika Projektu 

----------------------------------- ...... ! .......... --------------

Podpis i pieczęć Kierownikajednostki zatrudniającej pracownika 
/dotyczy jedynie pracowników UJ CM/ 

Potwierdzam zgodność z Plancm Zatrudnienia: 

Podpis i pieczęć pracownika Działu Nauki i Wspólpracy Międzynarodowej 



Imię ................................................................ Naz,visko ................................................................................................... .. 

PESEL ........................................................ .. 

Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania: 

Kraków, dnia ............................ .. 

nr ................................................................... .. 

za okres od .................................. do ............................. . 

do umowy zlecenia/o dzieło* nr ................................................................ z dnia ................................... .. 

dla ......................................................................................................................................... . 
(nazwa jednostki organizacyjnej UJ-CM) 

za wykonanie czynności/utworu/dzieła* polegającego na: 

na kwotę brutto ................................. słownie ......................................................................... złotych 

Powyższa kwota wynika z następującego obliczenia: ....................................................................................................... .. 

Proszę o przekazanie wynagrodzenia (wypełniaj q osoby niebędące pracownikami UJ-CM): 

D do banku ............................................. na konto nr. ................................................................................ . 

D do kasy banku PeKaO S.A. 

podpis Zleccniobiorcy l Wykonawcy 

Potwierdzam wykonanie prac/dzieła* zgodnie z postanowieniami zawartej umowy oraz ich przyjęcie bez zastrzeżeń. 

*niepotrzebne skreślić 

pieczęć jednostki organizacyjnej UJ··CM podpis Kierownika jednostld/projektu/pracy badawczej 


