Uchwala nr 1380
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia l7 kwietnia 2013 r'

w sprowie przyjgcia i renlizacii przez Rektora planu oszczgdnoiciowego
IJ niwersYtel u w B iulY msktk u

Na podstarvie Q 24 ust.2 pkt 43 Statutu UDiwersyletu w Bialymstoku. sellat uniwersytctu
w Bialymstoktt uchwala, co

nastQpuJe:

{il

przyjEcia i re3lizacji.przet
Senat [Jniwersytelu w Bialymstoku wyraza poz]tywn4 opinig w sprawie
nastqpuj4ce dzialania
Rektora planu oszczgdnoSciou'ego Uni*ersytetu w Biatymstoku w oparciu o
naDrawcze:
I

ohniZenie kosnow lrl nagrodzen poprzez:
,u;og,uni..eniedonie-zbqdnegominimumzatrudnierios6b.d|akt6rychUniwersytetnie.icst
.1
podstawowYrn miejscem
PracY.
-niezbqdnego

b1 lgraniczenL do

minimum ponownego zatrudniania os6b

w

przypadkLr

Jygainipcia lub rozwiqzania stosunku pracy z powodu uzyskania wieku emerytalnego'
zatrudnienia uplywa, i kt6re przcd uplywem
n ieorzedluZa rr ie zatrudnienia os6b, ktorych okres
okresu zatrudnicnia uzyskaly ocenq negatywnQ
rirodk6w
zatrudnianie nowych pracownik6w, kt6rych wynagrodzenia finansowane s4 ze

c)
d)

zdotacjipodstawowe.i,wrozumieniuartg4ust'lustawyPrawooszkolnictwiewyzszym'
uylzlcznie u jednostkach, w kt6rych:
_'jestloniezbEdnezewzglgdunauzyskanie|ubzachowanieuprawniefidonadawaniastopnt

-

rraukowych lub prowadzenia kierunku studi6w,
je-st niezbqdne
zwigkszlnic liczby pracownik6w niebedqcych nauczycielami akademickimi

zc wzglgdu nu ,ukr", spraw admin istracy.inych, gospodarczych czy -finansowych'
koniecinych do prowadzenia w celu realizacji podstawowych zadan 'iednostki
(tJ nirvcrsytetu),

2)
3i

elat6w

e)

zmiang struktury zatrudnienia nauczycieli akademickich poprzez likwidacjE

t)'

wjednostkach.rukt6rychwystEpujeznaczneniedopensorvanieizwiqkszcnieIiczbyetatow
ponadwyrniarowych.
rv j"cdnostkach, kt6rych iracowniiy wykonujq znaczn4 ilo66 godzin
(o
dziclo) poprzez przestrzeganie
ogranrczenie koszttiw wynagroazeri z tytutu um6w zlecenia
,isady zawierania takich u,r'"6* *ylqcrnie rv celu wykonania zadah zwiqzanych z dzialalno3ci.

pracownik6rv'
badawcz4 lub dydaktycznq wykraczaj4cych poza zakres obowi4zk6w
wydzialy
ni2
innych
Racjonalizacja struktury i zatrudn ienia.iednostek
(Jchwaly nr
Egzek*owanie przestrzegania przezjednostki [Jniwersytetu zasad okreslonych w $ 6

20l0 r. rt spruwie uslaleniu zasad rozlic':ttnia kos:kitv cl:iululnoici
L}niwersyleluwBialynsklkuorazw$4pkt.2Uchwa'lynr956'zdnia|6czerwca20|()r.
,, ,pr0u1i" wyntiaru zudafi dydaktycznych dlu stanowisk, nu kl6rych zalrudniutti sq nuuczvcicle
954 z

d,ta l6

czerwca

i
ukarlcntic.c.y, zusud obliczania gotlzin tlytlaktycznych oruz zasud rozliczunia .finutsou'.t11iu

god:itt

ponudu,vmietrowych.

4)
5)

koszt6w bicZqcych poprzez ograniczcnie wydatk6w do koniecznych dla wla3ciwcgo
tunkcjonowan ia U niwersltetu.
Ograniczanie wydatk6w inwestycyjnych do niezbpdnego minimum'

bbnii"ni"

$2

Rady rvldzialirw mogq przcdstawia6 Rektorowi wlasne opinie
DaPrawczycll.
$3

Uchwala rvchodzi w 2ycie z dniem podpisania'

i

inic.iatywy dotyczqce dzialat't

