
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 
COLLEGIUM MEDICUM 

Zarządzenie nr 2 

137.0200.2.2017 

Prorektora Uniwersytetu JagielJoóskiego ds. Collegium Medicum 

z dnia 7 lutego 2017 roku 

w sprawie: składania przez pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium 
Medicum oświadczenia upoważniającego jednostkę naukową Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Collegium Medicum do zaliczenia do liczby osób 
zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac 
rozwojowych, na potrzeby wniosku o przyznanie środków fmansowych 
na działalność statutową i ustalenia algorytmu podziału przyznanych 
środków 

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z ustawą 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045) 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. 

w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych 

na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz 
zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich (Dz. U. poz. 1443), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin 
naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce 
(Dz. U. poz. 944, z póź.n. zm.) zarządzam, co następuje: 

§1 

1. Osoba będąca pracownikiem naukowo-dydaktycznym, naukowym, naukowo-technicznym 
lub inżynieryjno-technicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zwana 
dalej „pracownikiem'', zatrudniona przy prowadzeniu badań naukowych lub prac 
rozwojowych, składa dziekanowi wydziału właściwego ze względu na zatrudnienie, 
pisemne oświadczenie o zaliczeniu lub niezaliczeniu do liczby osób zatrudnionych przy 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych (liczba N) na potrzeby wniosku 
o przyznanie środków finansowych na działalność statutową w danym roku i ustalenia 
algorytmu ich podziału. 

2. Liczba N oznacza liczbę pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 

zatrudnionych w podstawowej jednostce organizacyjnej lub jednostce pozawydziałowej, 

zwanych dalej ,jednostką naukową UJ CM", przy prowadzeniu badań naukowych lub 
prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy ustaloną na podstawie złożonych przez 



pracowników pisemnych oświadczeń, o których mowa w ust. 1. 

3. Pracownik składa oświadczenie tylko w jednej wybranej przez siebie jednostce naukowej, 
bez względu na liczbę jednostek naukowych, w których jest zatrudniony (w UJ CM lub 
poza UJ CM). 

4. Oświadczenie składane jest według stanu zatrudnjenia na dzień 30 kwietnia roku, 
w którym składany będzie wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność 
statutową. 

5. W oświadczeniu pracownik wskazuje także dziedzinę nauki lub sztuki w obszarach wiedzy, 
zgodnie z rozporządzeniem Mirustra Nauki i Szkolnjctwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 
2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych 
i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. l 065). 

6. Oświadczenia mogą być składane indywidualcie lub na formularzu zbiorczym 
obejmującym pracowników konkretnej jednostki wewnętrznej Wydziału. W takim 

przypadku, formularz zbiorczy zatwierdza podpisem kierownik tej jednostki wewnętrznej. 

7. Oświadczenie stanowi podstawę do sporządzenia wykazu pracowników zatrudnionych 
w jednostce naukowej UJ przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, 
którzy zostaną uwzględnieni we wniosku o przyznarue środków finansowych 

na działalność statutową. 

8. Wzór oświadczenia zbiorczego, o którym mowa w ust. 6, stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia. Oświadczenia indywidualne są generowane przez system SAP 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do mniejszego zarządzenia. 

§2 

1. Dziekan wydziału jako kierownik jednostki naukowej UJ CM, jest odpowiedzialny 
za sporządzenie wykazu pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy prowadzeniu 
badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. Dziekan jest zobowiązany do: 

1) zebrania oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, w termjrue umożliwiającym 
złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową 

jednostki; 

2) zweryfikowania prawidłowości wypełniania oświadczeń; 

3) przechowywania i archiwizacji oryginałów oświadczeń. 

§3 

1. W celu zapewnienia obsługi w zakresie przygotowania i zbierania oświadczeń, w systemie 
SAP wprowadza się aplikację zarządzania liczbą N: ZHR_HZD_N. 

2. Dane do oświadczenia (dotyczące liczby N) dla wszystkich pracowników generowane są 
z systemu SAP. Pracownik jednostki naukowej UJ CM, wyznaczony przez kierownika 
tej jednostki (dziekana wydziału), po dokonaniu weryfikacji prawidłowości złożonego 

oświadczenia i po podpisaniu oświadczenia przez pracownika zobowiązany jest 
wprowadzić oświadczenie do aplikacji ZHR_HZD_N. 

3. Pracownik jednostki naukowej UJ CM, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest 



posiadać upoważrueme do przetwarzania danych osobowych pracowników jednostki 

naukowej UJ CM, a dodatkowo powinien posiadać uprawnienia do obsługi aplikacji 
ZHR_HZD_N. Kierownik jednostki naukowej UJ CM wyznacza pracownika lub grupę 

pracowników, którym nadane zostaną uprawnienia. 

Uprawnienia można uzyskać po wypełnieniu odpowiedniego formularza pobranego 

ze strony internetowej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ. 

W formularzu, w polu „Inne uprawnienia niż wymienione powyżej", należy wpisać kod 

transakcji ZHR_HZD _N oraz nazwę jednostki organizacyjnej. 

Po dokonaniu weryfikacji dostępu do danych osobowych pracowników jednostki 

naukowej UJ, Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ nadaje uprawnienia 

do obsługi aplikacji ZHR_HZD _N. 

4. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM weryfikuje dane wprowadzone 

do systemu SAP przez pracownika jednostki naukowej UJ CM, o którym mowa w ust. 2, 

a następnie wprowadza i aktualizuje dane w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce 
i Szkolnictwie Wyższym „POL-on." 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dotvczy: 

- wszystkie jednostki organizacyjne UJ CM 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ds. Co'Jii1 Medicum 

prof. dr ha{fn.Jlomasz Grodzicki 


