
 
          137.0200.8.2017 

Zarządzenie nr 8 

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum  

z dnia 13 marca 2017 roku  

w sprawie: wprowadzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum 

                        regulaminu wynagradzania 

Działając na podstawie art. 3 oraz art. 77
2 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks 

pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666), art. 66 ust. 2 oraz art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842), a także § 19 Statutu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z 1 września 2016 roku w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza 

Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020 z późniejszymi zmianami, mając  

na względzie regulacje:  

1) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1842),  

2) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666), 

3) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2045)  

wraz z aktami wykonawczymi wprowadzonymi na podstawie tych ustaw, 

4) Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalonego przez Senat UJ w dniu 7 czerwca 

2006 roku (w brzmieniu z 25 maja 2016 roku), 

5) obowiązujących Uchwał Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczących regulacji 

płacowych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, w tym podjętych 

na podstawie art. 151 ust. 8 oraz art. 155 ust. 4 i ust. 8 oraz 131 ust.2: ustawy prawo  

o szkolnictwie wyższym  

 Uchwały nr 22/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 

2017 roku w sprawie: przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie 

wynagrodzeń, 

 Uchwały nr 24/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 

2017 roku w sprawie: zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych  

w wymiarze przekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego ¼ a dla 

pracownika dydaktycznego ½ pensum, 

 Uchwały nr 113/IX/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 

30 września 2015 roku w sprawie: przeznaczenia dodatkowych środków  

na zwiększenie wynagrodzeń, pochodzących z innych źródeł niż określone 

w art. 94 ustawy z dnia 27.07.2005r.  



 

 Uchwały nr 28/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 

2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla 

nauczycieli akademickich z późniejszymi zmianami, 

 Uchwały nr 29/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 

2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród 

pracownikom nie będącymi nauczycielami akademickimi z późniejszymi 

zmianami, 

w celu ujednolicenia zasad wynagradzania w Uniwersytecie Jagiellońskim zarządzam,  

co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu 

Jagiellońskiego - Collegium Medicum obowiązujący w Uniwersytecie Jagiellońskim 

 - Collegium Medicum w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. Regulamin został uzgodniony z działającymi w Uniwersytecie Jagiellońskim  

– Collegium Medicum organizacjami związkowymi.  

§ 2 

1. Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 3 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 

26 lutego 2007 roku w sprawie: Regulaminu premiowania pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium 

Medicum, z późniejszymi zmianami; z tym zastrzeżeniem, że do czasu wprowadzenia 

odrębnego zarządzenia w zakresie obowiązujących formularzy stosuje się odpowiednio 

formularze dotychczas obowiązujące.  

2. Do czasu wprowadzenia regulaminu zatrudniania w projektach pracowników 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na zasadzie określonej w § 33 

Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 

Medicum wprowadzonego niniejszym zarządzeniem – w zakresie dotyczącym 

zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim 

w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym - obowiązują przepisy 

dotychczasowe.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 28 marca 

2017 roku, tj. 2 tygodnie od  jego obwieszczenia.  

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ds. Collegium Medicum  

 

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki 


