
ZARZ4DZENTB NR23/2017

T{.EI(TOITA UNIWEITSYTE]'IJ SZCZECIIYSKIBGO

z dnia lI nraja 2017 r.

w sprarvie wdroienia progranru racjonalizacji kosztdw funkcjonarvania rrczelni

Na podstawi e art. 66 ust. 2 usraw), z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy2szyrn (tekst
jedn, Dz. tJ.22A16 poz. i842) zarzqdzasig, co nasrppuje:

$ 1

l. Wprowadza sig program r:acjonalizacji koszt6w funkcjonowania uczelni obejmuj4cy dzialania
podej rnowiure rv zakresie :

1 ) r,vydatkowania niektdrych rodzajdw irodk6w finansowych ;
2) poz,yskiwania $rodk6w finansowych z niekt6rych ir6del;
3) kosztdw osobowych funkcjonowania uczelni;
4) wykorzystania i utrzyrnania nrienia uczelni.

2. Wykonanie dzialari objEtych programem jest obowi4zkiem wta$ciwych orgarrdw uczelni,
podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek migdzyuczelnianych, w zakresie ich
kompetencji i obowi4zkdw.

$ 2

Racj onalizacj a wydatkowania Srodk6w finar: sowych obe.j muj e :

1) zmniejszenie odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych do rninirnahrego poziomu
dopuszczonego obowi 4zuj Ecyrri przepisanri ;

2) obowi4zek ptzezntrczenia lAVa Srodkdw z dotacji na utrzymanie potencjatu badawczego (badari
stamtolych) na wynagrodzenia pracownik6w inzynieryjno-technicznych i naukowo-
technicznych, zatnrdni onych w podstarvowej jednostce or,ganizacyjnej ;

3) obowi4zek przeznaczenia 3O 6/o niewykorzystanych (do dnia 31 marca kolejnego roku) Srodk6w
na hadania statntowe na pokrycie koszt6w dostEpu da baz danych w Bibliotece Gldwnej;

4) zakaz finansowania wyjazddw zagranicznych pracownik6w naukowych z rezerwy rektora lub
ze $rodk6w pochodz4cych z realizacji odplatnych formksztatcenia (01 i ?2);

5) obniZenie w 2017 r. funduszu nagr6d rektorskich o25Vo, w odniesieniu do calej uczelni;
6) szczegdlne zasady tworzenia funduszu nagr6d rektorskich w roku 20tB i nastgpnych,

obejmuj4ce ustalenie wysokodci funduszu nagr6d dla wydzial6w w zalehro$ci od kategorii
wydzialu, uzyskanej w parametryzacji w 2017 roku oraz ad wyniku finansowego wydzialu
nzyskanego w minionym roku kalendarzowym, przy czym szczeg6lowe zasady okreSlania
wysoko$ci fnnduszLr dla poszczeg6lnych wydziallw zostan+ ustalone kaZdego roku po
zanikniEciu roku budzetowego za rok popr:zedni; obejmuje to tak2e coroczne ustalenie
wysoko$ci fundu szu clla innych .f ednostek Llczelni ;

7) obowi4zek uzgadniania z rektorem lub upowaznionynr przez niego prorektorem zakup6w
mebli, kornputer6rv i ir:negr: wyposazenia do pokoi nauczycieli akademickich i administracji.



5 \ 2

Racj on alizac"j a pozyski rvan i a drndkd w fi nan so wyc h obej rnuj e:

I) obowi4zek ptzeprowiidzenia odpowiedniej analizy iw oparciu o ni4 ewentualnego
podwyzszenia oplat z tytulu dwiadczonych uslng edukacyjnych z zastosorvaniem zasad!,2ena
uczelni nie ntozna pobier"ai o;rlat w r6znej wysokorici za uslugi dwiaclczone na takinr samym
kierunku:

2) obowi4zek, bez mozliwodci odstgpstwa, uwzglgdniania w nnrowach cywilnoprawnych narzutu
na koszty o96)nouczelniane;

3) zakaz zawierania z podmiotanrl zewngtrznymi ar&'L clalszego ufrzymyvvania umdw
unoziiwiajqcytrh takim podnriotour bezplahe uzytkowanie pomieszczeli uczelni; wysoko$i
oplaty z tytulu uzytkowania nalei4 okredlai z poziomie pordwnywalnym ze sfawkami oplat z
tego tynliri stosotvanyrni na terenie gnfny miasta szczecin.

$ 3

Ii.acjonalizacj a koszt6w osobowych obej mLrj e:

I) obowiqzek przeprowadzenia do dnia 31 maja br. pr:zegl4du kackowego wszystkich
pracolnrk6w i systernatycznego kontynuowania tej procedury w kolejnych latach;

2) obowiqzek przeprowitdzenia analizy zasadno6ci zatrudnienia nauczycieli akademickich
pobierajqcycli iu,iadczenia emerytalne, w kontek$cie zarz:4dzenia nr 39/2016 Rektora
Uniu'ersytetu Szczeciriskiego z dnia B czerwca 2016 r. w sprawie zatruclniania emerytowanych
nauczycieli akaclernickich; w analizie szcze656ln4 Llwage nale|y zvtr6ci6 na nauczycieli
akadernickich jednocze$nie pobieraj4cych Swiadczenia emerytalne i zatrudniony,sS na umowe
o pracA na US na czas okredlony i nieokredlony pod k4tem ich dorobku naukowego i jego
znaczenia dla oceny parametryczne,j wydzi aiu ;

3) obowiqzek wyst4pienia, w odniesieniu do os6b, w stosunku do ktdrlrch przeprowadzona analiza,
o ktdlej mowa rv pkt 2, wyl(azala brak celowo$ci dalszego zatrudr:ienia, z wnioskiem do rektora
o rozwi4zanie urnorvy o pracg z pracownikiem pobieraj4cyrn $wiadczenia emerytalne, w
naj kr6tszyrn moZI irvynr terminie;

4) obowiqzek wyst4pienia do rektora z wnioskami o rozwi4zanie unrowy o pracg z osobami, dla
kt6rych ttczelnia nie stanowi podstawowego rniejsca l)racy, w najls:'6tszym rnozliwym terminie;

5) obowi4zeli przedstawienia rektorowi, w terminie clo 3l maja b.r:., listy nauczycieli akademickich
zatrudnionych w pelnyru wypi212e czasu pracy w organach aclministracji rz4dowej i
samoru4dowej oraz innych jednostkach wskazanych w przepisach szczeg6lnych, wreu z analizq
sposobu Swiadczenia pracy przezte osoby narzecz uczelni;

6) wprowadzenie zasady, ze nauczyciele akademiccy zatrudnieni rv pelnym wynriarze czasu pracy
rv organach adrninistracji rz4dorvej i samor:z4dowej oraz innych jednostkach wskazanych w
przepisach szczegllnych rnogq po porviadomieniu rektora kontynuowai zatrudnienie na
uczelni, .jednak pod warunkierrr obnizenia ich r.vynagrodzenia z tytr:lu zatrudnienia na uczelni
do stawki rninimalnej dla danej grupy;

7) obowi4zek bezwzgigdnego ograniczenia, w roku akademickirr AAn1201,8, nadgodzin
pracolnikdw naukowych; infbrruacja o sposobach ograniczenia nadgodzin rvinna byi
przekazana do prorektora ds. ksztalcenia do dnia 31 maja b.r.;

8) r:bowirlzek przeprowttdzenia odpowiedniej analizy i dokonania zmiany organizacji pracy na
wydzialach w taki sposdb, aby wyklady z tych sarnych przedmiot6w byiy prowadzone l4cznie



dla dw6ch l6b iviqkszej liczby kierunkdw stucli6r'v; brak moiliwo$ci dokonania takiego

polqczenia nale|y uzgoclnii z prorektotetl ds' ltsz.taicenia;
g) obowi4zek gzgadniania z rektorem propozycji zatrudniania nowych pracownik6w adrninistracji

or:a.z tz.w . odnawian ia etatdw administlacyj nych ;
I0) gbowi4zek przeprowaclzenia odpowieclnich analiz i dqZenia na tej podstirwie do takiej

reorganizac"ji pracy w jednostce b4d2 korndrce organizacyjnej, aby w uzasadnionych

prz5,padkach niozliwa byla likrvidacja rvakuj4cych stanowisk w powi4zaniv z opt;zmalizacj4

zatrudniettia w calej jednostce;

li) nbowi4zek przepr:owadzenia analiz,y zasadno$ci pt'zyznaniadodatk6w specjalnl'ch wszystkich

pracownikdw aclminisu'acji uczelni; obora,i4zek zrealizu.ie prorektor ds' finans6w i rozwolu we

wsp5ldzialaniu z kanclerzetn;
12) obo*,iEzek cl6konani a analizy mozliwo$ci i zasadnodci pol4czenia niektSrych dzialdw obslugi

administracyjnej uczelni zar6wno na szczeblu centraln)Irn, jak i wydziatowyln'

$ 3

Rncjonalizacja wykorzystania i utrzylnarT ja mieiria uczelni obejrnuje:

i). oliowiqzek 6pracorvania, w te.rrninie do dnia 31 maja br" progmmu optyrnalizacji

wyk9reystania buclynk6w Lrcz.elni oraz wskazania obiektdw, co do ktr5rych analiza wyka2e

zasadnoSi przeznaez-et1ia ich do sprzedazy; analizg przeprowadzi kanclerz we wsp6ldzialaniu z

dziekanami wydzial6w;
2) obowi4zel< uzgadgiarria z rekt6rotn albo uprawnionym przez niego prorektorem b4d2

kanclerzem, pr:dejmowalia prac remontowych w obiektach uczelni (w tym rernontdw obiekt6w

wyr.lziatowych) ,

$ 4

Zarzqclzenie wchodzi w Zycie z dnierrr p<lclpisania'


