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Pani mgr Gabriela Fostiak

P rz ewo dni czqc a Zwiqzku Zaw o dow ego P rac o wnik6w

Niebgd4cych Nauczycielami Akademickimi US

dot. nagr6d dla pracownik6w niebgd4cych nauczycielami akademickimi w 2017 r.

Sz anow ni P aris tw o P r z ew o dni c z qcy,

Pismo Zwrqzkow Zawodowych dzialalqcych w Uniwersytecie Szczeciriskim

zdn.17.10.br(datawplywu25.l0.br) dotyczqce funduszunagr6dikwestionuj4cejego podzial

moircbudzil zdziwtenie z kilku powod6w:

t . Zarzqdzenie rektora US z dn. 27.04.br (nr 2412017) przedjego wydaniem bylo szeroko

konsultowane ze spolecznoSci4 akademick4, w tym z Komisj4 ds. Budzetu i Finans6w

oruz jego zaNo2enia zostaNy przedstawione Senatowi US. W6wczas przedstawiciele

Zwi4zkow Zawodowych zachowali sig biernie. Pytanie dlaczego po uplywie prawie

5 miesiEcy nagle kwestionuj 4 zasady podzialu funduszu nagr6d?

Przepisy ustawy ,,Prawo o szkolnictwie wyhszym" (art. 155) wcale nie zobowiryrJq

wLadz uczelni do calkowitego wydania funduszu nagr6d.

Zdziwrenie budzi wybiorczoS(, dzialahZwi4zk6w Zawodotvych, kt6re nie kwestionuj4

obnizenia funduszu nagr6d dla nauczycieli akademickich, natomiast uwaLa14,

Ze nie nale1y tego czyni(, w odniesieniu dla pracownik6w niebgd4cych nauczycielami

akademickimi.
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4. Przedstawiciele Zwr4zkow Zawodowych na spotkaniu w dniu 1 wrzesnia br.

prowadzonymprzez kwestora US nie wyrazllizgody na uruchomienie funduszu nagr6d

w obnizonej puli. WNadze US przyjgly ich stanowisko i podjgly jednak decyzjq

o uruchomieniu funduszu nagr6d w wysokoSci wynikapcej z Zarzqdzenia Rektora,

kieruj4c sig dobrem og6lu pracownik6w. Zwi4zki Zawodowe swoj4 decy44 same

wyl1czy\y sig z konsultacji o przyznaniu nagr6d w jednostkach organizacyjnych.

Uniwersytet Szczecihski zmuszony zostal do podjgcia krok6w oszczgdnoSciowych

otrzymuj4c znacznie zmniejszon4 dotacjg na2017 r. Polityka oszczgdnoSciowa sluzy

wszystkim pracownikom US, bowiem jej celem jest mrgdzy innymi unikanie

konieczno5ci redukcji zatrudnienia. ZalujE, 2e funkcjonariusze Zwiqzk6w

Zawodowych*rzymywani r6wnie2 z dotacji, nie potrafi4 tego zrozumiel.
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