Uchwała nr 53/2009
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie racjonalizacji wydatków w UKSW w roku budżetowym 2009
Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2, 3 i 10 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie - uchwala się, co następuje:
§1
Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Rektora i Kanclerza UKSW informacjami
o stanie i perspektywach realizacji planu rzeczowo – finansowego UKSW na 2009 r. Senat
UKSW uznaje za niezbędne wdrożenie oraz ścisłe przestrzeganie przez organy i kierowników
wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni działań zmierzających do racjonalizacji
wydatków i zwiększenia przychodów, obejmujących przede wszystkim:
1) ograniczenie dalszego zatrudniania nauczycieli akademickich, których stosunek pracy
wygasł z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, wyłącznie do przypadków, w których jest
to niezbędne ze względu na potrzeby Uczelni (np. utrzymanie minimum kadrowego
na kierunku studiów);
2) przestrzeganie zasady, że odpłatne formy kształcenia nie mogą przynosić strat
finansowych, za co odpowiadają kierownicy jednostek prowadzących to kształcenie;
3) bezwzględne przestrzeganie rzeczywistego wykonania całego pensum przez
nauczycieli akademickich, za co odpowiadają dziekani wydziałów;
4) wyrażenie zgody, w miarę potrzeb, na godziny ponadwymiarowe
po udokumentowaniu przez dziekana, że wszyscy pozostali nauczyciele akademiccy
zatrudnieni na danym kierunku studiów mają zapewnione wykonanie całego pensum;
5) zaliczanie do pensum również zajęć realizowanych w ramach odpłatnych form
kształcenia;
6) pokrywanie skutków finansowych wynikających z niewykonania pensum w roku
akademickim z dochodów wydziałów uzyskanych z odpłatnych form kształcenia;
7) realizowanie zasady zaliczania przeprowadzonych egzaminów do rozliczenia
przedmiotu (niewypłacalnie dodatkowego wynagrodzenia za egzaminy);
8) restrukturyzację systemu przyznawania stypendiów doktoranckich;
9) przestrzeganie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe, określonych
w przepisach płacowych; zwiększenie tych stawek może nastąpić wyłącznie ze środków
własnych wydziału uzyskanych z odpłatnych form kształcenia;
10) zawieranie okresowych umów o pracę na tzw. drugie etaty;
11) ustalenie planu urlopów w miarę możliwości tak, aby w okresie od 1 sierpnia do 31
sierpnia w Uczelni trwała przerwa urlopowa;
12) ograniczenie zatrudnienia na wydziałach, z wyjątkiem zatrudnienia nowej osoby
na zwolniony etat w danym roku budżetowym oraz z wyjątkiem osób posiadających tytuł
naukowy lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnianych w UKSW jako w podstawowym
miejscu pracy, mających zapewnione pełne pensum, oraz osób zatrudnianych na kierunkach
utworzonych w okresie ostatnich trzech lat. W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych
przypadkach decyzję w sprawie zatrudnienia dodatkowych osób podejmuje Rektor;
13) ograniczenie zakupów książek do Biblioteki Uniwersytetu oraz wprowadzenie
odpłatności za zagraniczne wypożyczenia międzybiblioteczne; całkowite wstrzymanie
zakupów bibliotecznych w trzecim kwartale;
14) ograniczenie wydatków na promocję Uczelni do niezbędnego minimum;

15) dokonywanie wydatków przez jednostki organizacyjne, w szczególności Bibliotekę
Uniwersytetu oraz Wydawnictwo UKSW, wyłącznie w ramach otrzymanych środków,
zatwierdzonych w planie rzeczowo-finansowym;
16) ograniczenie finansowania udziału w konferencjach, sympozjach, etc. – głównie
do środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych (MNiSW, sponsorzy, itp);
17) wstrzymanie planowanych dużych remontów z wyjątkiem związanych
z usuwaniem awarii;
18) ograniczenie zakupów i wyposażenia tylko do niezbędnego zakresu;
19) wprowadzenie zasady współfinansowania konferencji i sympozjów organizowanych
przez UKSW z odpłatności uczestników i innych źródeł zewnętrznych;
20) wprowadzenie zasady, że wypłaty z funduszu świadczeń socjalnych, z wyjątkiem
zapomóg i zasiłków losowych, będą następowały: po wykorzystaniu urlopów w okresie od 15
lipca do 31 sierpnia 2009 r., na podstawie wniosków złożonych po 15 czerwca 2009 r.,
pozostałe – po dniu 1 października 2009 r.;
21) zmniejszenie kosztów funkcjonowania konwiktu;
22) ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów UKSW, w szczególności poprzez
zainstalowanie liczników, zautomatyzowanie węzłów, wyłączniki zbędnego oświetlenia, itp.;
23) zakup ulgi przejazdowej z darowizn zainteresowanych lub jej pokrycie ze środków
innych niż przeznaczone na działalność naukowo – dydaktyczną, np. w formie dofinansowań
ze środków FŚS;
24) ograniczenie kosztów wyjazdów służbowych;
25) ograniczenie zajęć w wynajmowanych obiektach;
26) racjonalizacja wynajmu obiektów na zajęcia wychowania fizycznego;
27) racjonalizacja wydatków ponoszonych przez Wydawnictwo UKSW i na inne
wydawane przez UKSW pozycje;
28) określenie kwot na wydatki rzeczowe wydziałów pokrywanych z dotacji, pozostałe
koszty powinny być pokrywane z dochodów płatnych form kształcenia;
29) ograniczenie wydatków w puli do dyspozycji samorządu studenckiego i w puli
studenckiej (do dyspozycji prorektora ds. spraw studenckich i informatyzacji);
30) bezwzględne ograniczenie liczby godzin w programach nauczania do liczby
określonej w standardach nauczania;
31) zobowiązanie administratorów obiektów w kampusie przy ul. Dewajtis
i Wóycickiego do pozyskiwania środków z najmu krótkookresowego.
§2
Zobowiązuje się Rektora, Kanclerza oraz dziekanów i kierowników innych jednostek
organizacyjnych UKSW do podjęcia starań o znaczące zwiększenie dochodów w zakresie
dydaktyki, badań naukowych oraz pozyskiwaniu funduszy zagranicznych.
§3
Zobowiązuje się Rektora oraz Kanclerza do sprawowania nadzoru nad realizacją
uchwały oraz do składania raz na kwartał na posiedzeniu Senatu, informacji o stanie jej
realizacji.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi, Kanclerzowi, dziekanom oraz
kierownikom innych jednostek organizacyjnych UKSW.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek

