Załącznik nr 1b
do 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

………………. ……..

Kraków, dnia ……………………

/numer aneksu/

Pan(i)
……………………….
/imię i nazwisko/

……………………….
/jednostka organizacyjna/

Uniwersytet Jagielloński
………………………
/źródło finansowania/*

ANEKS
do umowy o pracę/mianowania**
na stanowisku ……………..
w …………………………………….
/jednostka organizacyjna/
Sporządzony zgodnie z § 6 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,
wprowadzonego zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 kwietnia 2013
roku z późniejszymi zmianami.
1. W związku z realizacją projektu
……………………………………………………………………………………………………..
/nazwa projektu i numer umowy o dofinansowanie/

Pana (i) zadania wynikające z dotychczasowego zakresu czynności będą wykonywane w ramach
ww. projektu w okresie od………….do………………w proporcji uwzględniającej faktyczne
zaangażowanie Pana(i) w realizację zadań w projekcie w stosunku do obowiązującego Pana(ią)
czasu pracy (zgodnie z ewidencją czasu pracy)
2. Czas pracy na rzecz projektu ewidencjonowany będzie w formie karty czasu pracy.
3. Pozostałe warunki stosunku pracy pozostają bez zmian.
………………..……………………………….

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wraz z informacją o wynagrodzeniu dla potrzeb
rozliczania i weryfikowania mojego zatrudnienia i wynagrodzenia w projekcie.
………………………………….…….......…
(data i podpis pracownika)

* MPK/PSP/zlecenie/zlecenie inwestycyjne
**dotyczy oddelegowania, o którym mowa w § 6 ust.10

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW
w ramach projektu………………………………………………………………………..
/nazwa projektu i numer umowy o dofinansowanie/

realizowanego ze środków………………………………………………….....................
/nazwa funduszu/programu/

Stanowisko w projekcie
Wymiar etatu przeznaczony na pracę w projekcie

Zakres zadań:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z obowiązującym Regulaminem
w Uniwersytecie Jagiellońskim i zobowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania.

Podpis pracownika
Podpis Kierownika projektu
Podpis bezpośredniego przełożonego*
Podpis Kierownika jednostki odpowiedzialnej
za realizację projektu

* dotyczy projektów realizowanych przez kilka jednostek (§ 16, 17 ust. 1 Regulaminu)

pracy

