75.0200.102.2016
Zarządzenie nr 100
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 15 listopada 2016 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących
w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze
źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym
Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z uchwałą
nr 76/IV/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie
dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim
(z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
W Regulaminie zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie
Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone
w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadzonym
zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 kwietnia 2013 roku (tekst
jednolity ogłoszony zarządzeniem nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września
2013 roku, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Wynagrodzenie uzupełniające – wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego oraz
osoby niebędącej nauczycielem akademickim, wypłacane za dodatkowe zadania
wykonywane w ramach projektu, z wyłączeniem czynności określonych w § 8
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1571, z późn. zm.).”;
2) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dodatek specjalny przyznawany jest na zasadach określonych w § 19 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1571, z późn. zm.)
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
7 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1452).”;
3) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierownik projektu przygotowuje protokół z wyboru personelu projektu, który
zatwierdza Kierownik jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu. W przypadku
realizacji projektu przez kilka jednostek wymagana jest akceptacja bezpośredniego
przełożonego danego pracownika (Załącznik nr 4). W przypadku zadań badawczych oraz
prac badawczych zleconych protokołu z wyboru personelu projektu nie sporządza się.”;

4) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Protokół z wyboru personelu projektu sporządza się w jednym egzemplarzu, który
przekazuje się do Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów.”;
5) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20
W przypadku projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Kierownik projektu
odpowiada za weryfikację, na zasadach określonych w wytycznych właściwych dla danego
projektu, zatrudnienia personelu projektu w innych projektach finansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym
środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przy czym łączne zaangażowanie
pracownika w realizację wszelkich obowiązków zawodowych (bez względu na podstawę
zatrudnienia) nie może przekroczyć łącznie u wszystkich pracodawców 276 godzin
w miesiącu.”;
6) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wypłaty wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych dokonuje się na podstawie
rachunku i protokołu odbioru (Załącznik nr 9).”;
7) uchyla się załącznik nr 7.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

