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z dnia 4 grudnia 2017 roku 

 

ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW I INNYCH OSÓB W CELU 

REALIZACJI ZADAŃ OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 

 

§ 1 

 

Uniwersytet Medyczny zatrudnia w Ośrodku w ramach umowy o pracę pracowników 

administracyjnych. 

 

§ 2 

 

Osoby realizujące oraz nadzorujące kształcenie podyplomowe, tj. kierownik naukowy 

kursu/specjalizacji, asystent kierownika naukowego kursu, wykładowca, opiekun stażu bądź 

inne osoby niezbędne do realizacji określonej formy kształcenia, świadczą pracę na podstawie 

umów cywilnoprawnych. 

 

§ 3 

 

Pracownicy Ośrodka nie mogą być zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych 

w zakresie realizacji zadań Ośrodka Kształcenia Podyplomowego. 

 

§ 4 

 

Szczegółowe zadania osób zatrudnionych do realizacji konkretnych form kształcenia 

określone są w: 

1) zakresach obowiązków pracowników Ośrodka; 

2) zadaniach Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych; 

3) zadaniach kierowników specjalizacji, kursów specjalistycznych, dokształcających 

i kwalifikacyjnych; 

4) zadaniach kierowników naukowych kursów; 

5) zadaniach wykładowców prowadzących zajęcia w ramach kształcenia 

podyplomowego; 

6) zadaniach opiekunów staży; 

7) zadaniach asystentów kierowników naukowych kursów z zakresu szkolenia 

ciągłego farmaceutów i kursów lekarskich. 

 

§ 5 

 

W sytuacji, gdy czynności asystenta kierownika naukowego kursu lekarskiego 

są wykonywane przez pracownika Uniwersytetu Medycznego niebędącego nauczycielem 

akademickim, za wykonanie tych czynności przysługiwać będzie wynagrodzenie 

w wysokości przewidzianej dla asystenta kierownika kursu lekarskiego, określone 

w Załączniku Nr 2, płatne w formie zwiększenia premii. 

 

§ 6 

 

 

1. Pracownikom Ośrodka przysługiwać będzie raz w roku dodatkowe wynagrodzenie 

w łącznej wysokości do 5% przychodów ze źródeł pozadotacyjnych osiągniętych 

w poprzednim roku kalendarzowym, płatne w formie zwiększenia premii. Określenie 
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wysokości premii poszczególnych pracowników nastąpi przez Kanclerza na wniosek 

Kierownika Ośrodka Kształcenia Podyplomowego. 

2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane pod warunkiem 

wykorzystania całości dotacji na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego 

kształcenia w celu zdobywania specjalizacji dla lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, 

pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych oraz wypracowania 

nadwyżki przychodów nad kosztami na poziomie co najmniej 5%. 


