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fundusz* nagrdd okoliczno$ciowych dra pracownikr{:w

Uniwers3rtetu Seczeciriskiego niebpd4cych nnuczycielarni akadernickimi, w'},fl[:T r,

1^ Fundusz naglod tworzorry jest na podstawieprzopis6w:

o art, 155 ust.7 i B ustawy z dnia 27 1ipca2005 t. prawo o szkolnictwie wy2sEyrn,

zgodnie, z ktdlym uczelnia publiezna nalicza irodki na ,naglody rektora.W

\4."'t5oko5ci-i70 plandlvanych przez uczeinie rocznyrh'$rodkdrv',na wynagrodzeuia

dla tej grupy pracor,vnikdw.

* $ 2 pkt. 5 Zwzqdzenia m 23/2017 Rektora Uniwersytetu $zczeciriski,ggo m sBJatvie

lvdrozenia programu rac-ior:alieacji kosz6w funkcjonowanj.a ,uczelni; ,na, poslawie

kf rrego nastgpuje obnizenie ll, 2017 r. funduszq nagr6d reklorskich o 2i5o/o, w

odniesieniu do calei uczelni.

2. Planou,ane Wez uczelniq irodki na wynagrodzenia gsobowe na 2017 r. zgq.dlrie z,plqq?,r"n

rzeczowo-flnarlso\ rym Uniwersytetu Szczeciriskiego na Zfri7 r, dla pracownik6w

niebgd4cych nauczycielami alcadernickirni urynosz435 57t 500 zl.

z tego:

o | 964 000 zt * pracownicy zatruclnieni u,domach srudenckiotrr

s 33,6SS 500 zt - praeorvni.cy zatludnieni rv t'amach dzialalnosci dydaktycanej

3. Wyliczenie rvysokorici ftinduszu nagr6d wediug obowiqpuj4cego wzoru opracoflanegp.ptztt

Ministers$'o Nauki i Szkoh:iotrva Wyzszego: Io/o x (wynagrodzenie osobowe x (10011,0J)).

Frurdusz obni2ono zgodnie z Zarzqdzenieil nr 23 /201'7 Rektora U$ o 25 procetlt, tjr o,;kw.otq

88 051 zl,

s 7o/o x (1 964 000 zt x (1 00/1 01)) 19 446 zt - 4 862 zL : t4 584 zt

s 7o/: x (33 608 50A z\ x (100/10i )) = 332 75'l zl - 83 1 &9 zl = 249 568 r'l

Ogritem: 352 2A3 d ' 88,051 r] * 264 152 zl

4' Frurdusz do dyspozl'cji J,M. Rektora Unir'vers1'tetu Szczeciriskiego

(l-rla podstawic $ 2 pkt 2 zatqcznika do Zarzqdzenia Rektor:a US m filZAL6 z 24"47: 816'r'* w

clyspczycji Rektora pozostaje 10 % og6lnej krvoty funduszu)'

264 1,52 x 10 % : 26 415 zl,

5, Funciusz cio potlziahr:

264 152 z1 - 26 415 r] : 237 737 z,l, w tym:

* prucor,,micy zatrud.nieni u, domach studenckich LJ 126,Il

- pozostali irracolvnicy zat:-uclnieni r,v rarnash dzialainodci dydaktycznej 224 6ll zl



L

6. Zgodnie z $ I zalacznika do Zarz4dzenia Rektora US nr 13;12016 z 2;4.02,2016 r,= Rektor,
coloezniervporozumieniu ze zrn'i4pkamizawodor,yymi, zialaj4sy"lni w U-$ i,z,pgplvo.dldp
Komisji ds. nag16d, olcedla rninimainqoraz maksymalna wysokosc nagrody.
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