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Dotyczy: opinii do projektu zarzqdzenia

W odpowiedzi na pismo ODO-R/301/2018 z dnia 3.12.2018 r. dotyczqcego uzgodnienia projektow
,,Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagrod rektora za osia.gni?cia w pracy
zawodowej" i ,,Zasad przyznawania nauczycielom akademickim dodatkowego wynagrodzenia za
ponadprzecietna^ aktywnosc naukowa/', NSZZ Solidarnosc w porozumieniu ze Zwi^zkiem
Nauczycielstwa Polskiego w ZUT w Szczecinie postanowily pozytywnie zaopiniowac obydwa
projekty z ponizszymi zastrzezeniami.

W projekcie dotycza_cym nagrod rektora nalezy doprecyzowac nastepuj^ce zapisy:
1. W § 1, ust.3 proponowany podzial srodkow przeznaczonych na nagrody naukowe/

dydaktyczne/ organizacyjne z poziomu 68% /17% /15% powinien bye zweryflkowany na
poziom 50% / 35% /15% . Uzasadnienie: uniwersytet to przede wszystkim instytucja
dydaktyczna, dzialalnosc naukowa stanowi podstaw? do rozwoju kadry badawczej, a nie
dziaialnosci komercyjnej.

2. W § 2 ust. 1 jest zapis ,,Za osia.gniecia naukowe moze bye przyznana nagroda indywidualna"
powinno bye ,,Za osi^gni^cia naukowe moze bye przyznana nagroda indywidualna lub
zespolowa". Uzasadnienie; Wielu nauczycieli akademickich realizuje prace badawcze w
zespolach kilku osobowych, gdzie efekty dzielone s^ na wszystkich uczestnikow
nierownomiernie. Wnioskowanie o nagrode indywidualna., ktora jest szczegolnym
wyroznieniem (o stalej kwocie satysfakcji) powoduje niezadowolenie niektorych
wspoluczestnikow danego zespolu. Takie zdarzenia mialy miejsce w przeszlosci gdy z 8
osobowego zespolu badawczego, 4 osoby otrzymywaly nagrod^ 1. stopnia co bylo nie
adekwatne do ich indywidualnego wkladu w osia.gni§cia zespolu. Wielu pracownikow zwracalo
si§ w tej sprawie do zwia.zkow zawodowych.



3. W §2 ust.7 nie mozna akceptowac zapisu w istniej^cej formic - musi bye podana wartosc
nagrody I, II, czy III stopien. Nagroda ta ma taka^ sama. wartosc jak nagrody naukowe i
dydaktyczne. Ocena z dzialalnosci organizacyjnej jest czescia^ oceny okresowej i nie powinna
bye, co roku, okreslana wedlug decyzji rektora.

4. W § 3, ust.7 (mylna numeracja powinno bye ust.5). Tresc tego akapitu nalezy doprecyzowac
wowczas zapis b?dzie: ,,Suma punktow za osi^gni^cia naukowe wymienione w § 3, ust 1-2 jest
podstaw^ do tworzenia listy rankingowej. Osiaj*ni?cia, o ktorych mowa w ust. 1-2 nie
uwzgl?dnia si? do listy rankingowej, jezeli uzyskano za nagrody rektora we wczesniejszych
edycjach." Uzasadnienie; Zaznaczenie, ze lista rankingowa dotyczy osi^gni^c numerycznie
wyspecyfikowanych w § 3, ust. 1-2 wyraznie podkresla, ze rowniez osiaj*ni?cia przedstawione
w § 4 nie moga^ bye wliczane do tejze listy (czyli nie mog^ bye liczone podwqjnie).

5. W § 4 dopisac ,,Rektor podejmuje decyzj? o przyznaniu nagrod przed dniem 30 wrzesnia.
Uzasadnienie: Podejmowanie decyzji przez rektora o przyznaniu nagrod (akceptacja listy
kandydatow do nagrody) po 1. pazdziernika pozbawia nagrody osoby, ktore zakonczyty prac?
na uczelni 30 wrzesnia poniewaz nie spelniaj^ warunku, ze s^ pracownikami w dniu przyznania
nagrody, ale uzyskali dobre wyniki w pracy.

6. W §4 ust.l i ust. 2 wydaje si? niezrozumiala sensownosc przyznawania tzw. dodatkowej,
odr?bnej nagrody w aspekcie zapisow §2 oraz §3 ust. 1.

7. Wskazane jest wyjasnienie zapisu §4 ust. 3 projektu regulaminu przyznawania nauczycielom
akademickim nagrod rektora za osiaj*ni?cia w pracy zawodowej, dotyczqcych uzyskiwania
punktow za kategori? naukowa^ artykulu: 100, 140 i 200 pkt. W zwiajzku z projektem
zarz^dzenia w sprawie zasad przyznawania nauczycielom akademickim dodatkowego
wynagrodzenia za ponadprzecietnq aktywnosc zawodow^, wymaga wyjasnienia, czy za t?
aktywnosc otrzymuje si? tvlko nagrod?. za szczegolne osiqgni?cie, czy dodatkowe
wynagrodzenie (dodatek) do pensji? Ten drugi warunek bylyby zgodny z ide^ i zapisami w pkt.
7. 4 strategii rozwoju ZUT tj. „[...] powi^zanie wynagrodzenia pracownikow z obiektywnym
systemem oceniania [...]". Wynagrodzenie jest inn^ kategori^ niz nagroda - nalezy to jasno
sprecyzowac.

8. W §4 ust. 4 niedopuszczalnym jest tolerowanie zawartych tarn kryteriow czasowych
ograniczaj^cych mozliwosc uzyskania nagrod I, II i III stopnia ze wzgl?du na limity czasowe
uzyskania wymienionych stopni naukowych. Uzasadnienie: Jest niedopuszczalna, jako
reminiscencja art. 120 starej ustawy, ingerencja wladz uczelni w nieprzyshaguj^ce.im prawo
okreslania nieprawnych kryteriow.

9. §5 jest nie do przyj?cia ze wzgl?du na sprzecznosci np.: warunki uzyskania nagrody I stopnia sq
tatwiejsze niz II i III stopnia. Wydaje si? zasadne rozszerzenie tego paragrafu o szerszy
wachlarz mozliwosci osiaj*ni?c dydaktycznych niz tarn wymienione. Wydaje si? takze, ze w
ramach tej nagrody zawarte s^ kryteria, ktore powinny miescic si? w ramach nagrody
organizacyjnej np. uruchamianie nowego kierunku studiow, udzial w komisjach konkursowych
itp.

10. W §6 pkt. a nalezy sprecyzowac zapis dotycz^cy cyt. „[...] wyrozniajqcej siq dzialalnosci na
rzecz sprawnego dzialania uczelni[...] ". Nalezy rozroznic, co miesci w ramach obowi^zkow



wynikajacych z funkcji i stanowiska, a co jest ponadprzeci^tn^ dziaialnosci^, ktora nie wynika z
obowiazkow funkcji i stanowiska.

11. §8 w catym zapisie jest wyjatkowo zachowawczy - wnioskowanie o przyznanie nagrody
wylacznie w pionie organizacyjnym - z pozbawieniem mozliwosci wnioskowania o przyznania
stosownej nagrody przez kazdego nauczyciela akademickiego, ktory uwaza, ze na nagrod?
zasluzyl. Uwazamy, ze jedynym organem opiniujacym wniosek o nagrod? powinien bye organ
powolany przez Rektora i przy nim funkcjonujacy. Nalezy pominac wszelkie posrednie rady i
gremia opiniujace, ktore przej?fyby cz?sc kompetencji naleznej wylacznie Rektorowi.

12. W § 10 wstawic ust.l, o tresci:" Pracownikowi w danym okresie kwaliflkacyjnymi przysiuguje
jedna nagroda sposrod za osiajmi?cia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne. Wyboru rodzaju
nagrody moze dokonac pracownik". Uzasadnienie: Podwqjne lub nawet potrojne nagrody w
skali roku najcz?sciej nauczycieli akademickich pelniacych funkcje administracyjne (roznego
szczebla) swiadczy o tym, ze korzystajq w sposob nadmierny z efektow pracy swoich zespolow
(a wi?c nie jest to ich bezposrednia zashiga). Wydajac polecenia do wykonania czasami
zlozonych zadan z braku czasu ich rola ogranicza si? do nadzoru i ewentualnie kontroli, a to jest
zle odbierane przez innych uczestnikow. Trudno si? dziwic, ze zaangazowanie w nowe projekty
pracownikow, ktorzy doswiadczaj^ ze strony kierownikow takiej niskiej empatii do swojej
pracy w kolejnych projektach jest niskie.

13. Po dodaniu ust.l w § 10 dotychczasow^tresc umiescic w ust.2.

W projekcie dotycz^cym ,,zasad przyznawania nauczycielom akademickim dodatkowego
wynagrodzenia za ponadprzeci?tn^ aktywnosc zawodow^" uwzgl?dnic nast?puj^ce uwagi:

Zarzqdzenie (projekt) w swoim zalozeniu reguluje ponadprzeci?tn^ aktywnosc naukowa^
nauczyciela akademickiego, co jest zasadne z punktu widzenia pozycji uczelni w srodowisku
naukowym. Jednak forma i zakres oddzialywania mieszcz^ si? literalnie w obszarze regulaminu
nagrod rektora dla nauczycieli akademickich. Stad propozycja wl^czenia zapisow zawartych w
projekcie zarzadzenia dotycz^cego ,,zasad przyznawania nauczycielom akademickim dodatkowego
wynagrodzenia za ponadprzeci?tn^ aktywnosc naukowq" do ,,Regulaminu przyznawania
nauczycielom akademickim nagrod rektora za osiqgni?cia w pracy zawodowej".

Uzasadnienie: Wprbwadzenie takiego odr?bnie funkcjonujqcego zarzadzenia wymaga
wydzielenia okreslonych srodkow, prowadzenia samodzielnego konta do kontroli tych wydatkow i
utrudni mobilizacj? nauczycieli akademickich do systematycznego prowadzenia badan naukowych.
Utrzymanie jednolitego konta funduszu nagrod rektora powinno bye nadrz?dnym celem do
motywacji pracownikow. Jednak zasady zawarte w projekcie zarzadzenia co do warunk6w
uzyskania takiego wyroznienia s^ sluszne.
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