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REGULAMIN PRACY W SGH 
 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 

Regulamin pracy w SGH, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i porządek 
pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 

§ 2 

O ile szczególne przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, stosuje się go do 
wszystkich pracowników Uczelni bez względu na rodzaj pracy, stanowisko i wymiar 
etatu. 

§ 3 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Szkołę Główną Handlową w Warszawie 

(zwaną dalej Uczelnią) reprezentowaną w stosunkach pracy przez:  
a) Rektora lub upoważnionych przez Rektora członków kierownictwa 

akademickiego – w stosunku do nauczycieli akademickich, dyrekcji 
administracyjnej, innych pracowników bezpośrednio mu podległych; 

b) kanclerza lub innych upoważnionych przez kanclerza członków kierownictwa 
administracyjnego – w stosunku do pozostałych pracowników; 

2) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Uczelni na 
podstawie stosunku pracy, bez względu na typ tego stosunku (umowa o pracę, 
mianowanie, powołanie, wybór). 

§ 4 

Przed dopuszczeniem do pracy, pracodawca ma obowiązek zapoznać z 
Regulaminem każdego pracownika. Okoliczność tę, pracownik potwierdza 
podpisując w komórce kadrowej oświadczenie o zaznajomieniu się z jego treścią. 
Oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1, dołączane jest do akt osobowych 
pracownika. 

 

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY 

§ 5 

Pracodawca jest zobowiązany: 

1) zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o 
pracę, 



2) wręczyć pracownikowi podejmującemu pracę w formie pisemnej zakres 
obowiązków, zaznajomić pracownika ze sposobem wykonywania pracy na 
wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami; 
każda zmiana zakresu obowiązków w czasie trwania stosunku pracy musi być 
potwierdzona pisemnie, 

3) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak 
również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i 
kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

4) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić szkolenie 
pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie; przy poszanowaniu zasady, że 
jego rodzaj i wysokość nie może być ujawniane bez zgody pracownika, 

6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
7) zaspokajać, w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby 

pracowników, 
8) wydawać pracownikowi potrzebne materiały i narzędzia pracy, 
9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników 

ich pracy, 
10) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta 

osobowe pracownika, 
11) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, 
12) przestrzegać w zatrudnieniu zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 

według szczegółowych postanowień zawartych w załączniku nr 2. 

§ 6 

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest: 
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń 

przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa 
lub umową o pracę; 

2) przestrzeganie ustalonego czasu pracy; 
3) przestrzeganie Regulaminu i ustalonego w Uczelni porządku; 
4) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 
5) dbanie o dobro uczelni i jej mienie; 
6) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnianie mogłoby narazić Uczelnię 

na szkodę; 
7) przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 
8) przestrzeganie zasad współżycia społecznego w Uczelni; 
9) dbanie o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy; 
10) należyte zabezpieczanie po zakończeniu pracy narzędzi, urządzeń i 

pomieszczeń pracy, 
11) umożliwienie pracodawcy dokonywania okresowej oceny przydatności 

pracownika na zajmowanym stanowisku pracy, 
12) uprzedzanie o niemożności stawienia się do pracy ze z góry wiadomych przyczyn 

w czasie umożliwiającym pracodawcy zapobieganie skutkom absencji, 
13) niezwłoczne zawiadamianie komórki kadrowej o przyczynie nieobecności w pracy 

i przewidywanym czasie jej trwania, a najpóźniej pierwszego dnia po ustaniu 
przyczyny nieobecności złożenia dokumentu usprawiedliwiającego tę 
nieobecność, 

14) niezwłoczne zawiadamianie komórki kadrowej o zmianie danych objętych 
kwestionariuszem osobowym. 

 



§ 7 

1. W zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP i OP pracownik jest 
zobowiązany w szczególności do: 
1) znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, brania udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu 
oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

2) wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania się do wydanych w tym 
zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

3) dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i 
ład w miejscu pracy, 

4) stosowania środków ochrony zbiorowej, a także używania przydzielonych 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z 
ich przeznaczeniem; normy przydziału tych środków określa załącznik nr 4, 

5) poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym 
badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich, 

6) niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o zauważonym w zakładzie 
pracy wypadku lub zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenia 
współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie 
zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie, 

7) współdziałania z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. W zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP i OP pracodawca oraz 
działający w jego imieniu przełożeni pracownika zobowiązani są: 
1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa pracy, 
2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie 

zgodnie z przeznaczeniem, 
3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając 

zabezpieczenie pracownika przed wypadkiem w pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad 
pracownikami, 

7) informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z 
wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem, 

8) utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub 
eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia 
służące do pomiarów tych czynników, 

9) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla 
zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz 
udostępniać je pracownikom na ich żądanie, 

10) przenieść pracownika do innej pracy w przypadku stwierdzenia przez lekarza 
objawów choroby zawodowej lub niezdolności pracownika do wykonywania 
pracy dotychczasowej powstałej wskutek wypadku przy pracy, 

11) zapewnić pracownikowi odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz 
dostarczyć odpowiednie środki higieny osobistej a także zapewnić środki do 
udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku; normy przydziału środków 
czystościowych określa załącznik nr 5.  



§ 8 

Zakazane jest: 
1) wnoszenie, przechowywanie, handel i spożywanie na terenie Uczelni napojów 

alkoholowych i innych środków odurzających, 
2) przebywanie na terenie uczelni w stanie po użyciu alkoholu lub innych środków 

odurzających, 
3) palenie na terenie uczelni wyrobów tytoniowych – z wyjątkiem miejsc 

oznaczonych jako miejsca dozwolone, 
4) opuszczanie stanowiska służbowego w czasie pracy bez uzyskania zgody 

przełożonego, 
5) samowolne przerabianie, naprawianie lub naruszanie konstrukcji maszyn, 

urządzeń i sprzętu, 
6) operowanie maszynami, sprzętem i innymi środkami pracy, stanowiącymi 

własność uczelni – dla celów niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem 
czynności służbowych, a w szczególności wykorzystywanie majątku Uczelni dla 
celów prywatnych. 

§ 9 

Pracownik ma prawo do: 
1) wynagrodzenia, świadczeń socjalnych oraz urlopów – zgodnie z zawartą umową 

o pracę oraz odrębnymi przepisami i regulaminami; 
2) 15-minutowej, wliczonej do czasu pracy przerwy na spożycie posiłku; 
3) powstrzymywania się od czynności służbowych, jeśli nie zachodzą warunki ich 

wykonywania zgodnie z zasadami BHP i OP; 
4) oddalenia się ze stanowiska pracy, jeśli istnieje na nim bezpośrednie zagrożenie 

dla życia lub zdrowia pracownika; 
5) otrzymania odzieży ochronnej i posiłków (napojów) regeneracyjnych; warunki 

otrzymania przez pracownika posiłków i napojów profilaktycznych i 
regeneracyjnych określa załącznik nr 6; 

6) żądania potwierdzenia polecenia służbowego na piśmie, jeśli jego wykonanie 
naruszałoby obowiązujące przepisy lub narażałoby pracownika na poważną 
szkodę; 

7) odmowy wykonania polecenia służbowego, jeśli jego wykonanie stanowiłoby 
przestępstwo lub wykroczenie. 

§ 10 

Pracodawca ma prawo organizować, nadzorować i kontrolować pracę pracownika a 
w szczególności: 
1) decydować o położeniu i wyposażeniu poszczególnych stanowisk pracy; 
2) zlecać zgodnie z obowiązującymi przepisami pracę w godzinach nadliczbowych; 
3) w razie wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika koniecznego do 

wykonywania obowiązków - kierowanie go na odpowiednie badania lekarskie; 
4) oddelegować pracownika na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku do 

wykonywania innych – niż określone zakresem obowiązków – prac; 
5) oceniać przydatność pracownika, jego postępy w pracy i poziom kwalifikacji i w 

tym zakresie poddawać pracownika odpowiednim testom i sprawdzianom; 
6) stosować określony odrębnie system premii i nagród pieniężnych oraz kar za 

naruszenie przez pracownika ustalonego porządku pracy; 
7) w przypadku, gdy pracownik nie ma kwalifikacji wymaganych dla danego 

stanowiska, zobowiązać pracownika do uzupełnienia kwalifikacji zawodowych – 
pod rygorem wypowiedzenia umowy o pracę, bądź jej dotychczasowych 
warunków. 



§ 11 

1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane 
pracownikom bezpłatnie i stanowią własność pracodawcy. Środki te wydawane 
są pracownikowi za pokwitowaniem, na podstawie zawartej umowy o pracę i 
zgodnie z tabelami stanowiącymi załącznik nr 4 do Regulaminu. W razie 
rozwiązania stosunku pracy środki te pracownik obowiązany jest zwrócić 
pracodawcy w stanie nie gorszym, niż może to wynikać z procesu normalnego 
zużycia.  

2. Przydzielane środki ochrony pracownik obowiązany jest utrzymać w należytym 
stanie. Kanclerz określa zasady prania i naprawy środków ochrony, o których 
mowa w niniejszym paragrafie, zasady wykorzystywania przez pracowników 
własnej odzieży roboczej oraz tryb wypłacania i wysokość ekwiwalentów 
pieniężnych przysługujących w tym zakresie pracownikom.  

§ 12 

Wykaz prac zabronionych w Uczelni kobietom określa załącznik nr 3 do Regulaminu. 

§ 13 

1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze 
nocnej.  

2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.  
3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody 

zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również 
delegować poza stałe miejsce pracy.  

§ 14 

Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży: 

1) zatrudnioną przy pracy zabronionej kobietom w ciąży, 
2) w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na 

stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej. 

§ 15 

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw 
w pracy wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno 
dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda. Przerwy mogą 
być przez pracownicę łączone.  

2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na 
karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin 
dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.  

 

 

 

 



III. CZAS PRACY 

A. Nauczyciele akademiccy  

§ 16 

1. Czas pracy nauczycieli akademickich określony jest zakresem ich obowiązków 
dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.  

2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni obowiązani są do wykonywania 
pensum, którego wymiar i sposób obliczania określają odrębne uchwały Senatu.  

3. Godziny pracy przeznaczone na wykonywanie obowiązków naukowych i 
organizacyjnych określa bezpośredni przełożony.  

4. (skreślony)  

 

B. Pozostali pracownicy uczelni  

§ 17 

1. Za wyjątkiem pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy, czas 
pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wynosi 40 godzin 
na tydzień i 8 godzin dziennie.  

2. Czas pracy pracowników bibliotecznych zatrudnionych na stanowisku starszego 
bibliotekarza, starszego dokumentalisty, kustosza wynosi 36 godzin na tydzień i 
7,2 godziny dziennie. 

§ 18. 

Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wszystkie soboty są 
dniami wolnymi od pracy. Nie dotyczy to pracowników objętych równoważnymi 
normami czasu pracy, dla których dni wolne od pracy ustalane są w indywidualnych 
harmonogramach. 

§ 19 

Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego 
zaszeregowania pracownika oraz dodatków określonych stawką miesięczną ustala 
się dzieląc miesięczną stawkę przez liczbę godzin pracy przypadających do 
przepracowania w danym miesiącu, a w odniesieniu do nauczycieli akademickich – 
przez 156 godzin. 

§ 20 

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, kanclerz 
może zarządzić pracę w sobotę lub inny wyznaczony wcześniej dodatkowy dzień 
wolny od pracy i wyznaczyć jako wolny inny dzień. 

§ 21 

Wigilię Bożego Narodzenia, 31 grudnia oraz Wielki Piątek ustala się dniami wolnymi 
od pracy. 

 



§ 22 

1. Pracownicy jednozmianowi rozpoczynają pracę: 
1) zgodnie z decyzją kanclerza wydaną na podstawie § 29 ust. 3, nie wcześniej 

niż o godz. 7.00 – pracownicy zatrudnieni w równoważnym czasie pracy; 
2) o godz. 8:00 – pozostali pracownicy jednozmianowi.  

2. Za zgodą bezpośredniego przełożonego pracownik może rozpoczynać pracę w 
godzinach innych niż określone w ust. 1.  

3. Ustala się następujący rozkład czasu pracy dla pracowników zmianowych: 
1) pracownicy biblioteczni: 

     I zmiana - od 8:00 do 15:20 
     II zmiana - od 13:00 do 20:20; 

2) pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu: 
     I zmiana (dzienna) - od 7:00 do 19:00, 
     II zmiana (nocna) - od 19:00 do 7:00; 

3) pracownicy basenu: 
     I zmiana - od 6:00 do 14:00, 
     II zmiana - od 14:00 do 22:00, 
     III zmiana - od 22:00 do 6:00 (tylko w sytuacjach awaryjnych).  
4. Kanclerz może: 

1) na wniosek pracowników i po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
wprowadzić inne godziny rozpoczynania i kończenia zmian, 

2) w przypadku wprowadzenia systemu zmianowego na innych stanowiskach 
pracy – zastosować odpowiednio normy określone ust. 3, 

3) skrócić czas pracy gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym praca jest 
wykonywana, jest niższa niż 18oC lub wyższa niż 28oC – przy uwzględnieniu 
zasady, iż nie może to prowadzić do zamknięcia danej jednostki 
organizacyjnej (dyżury).  

§ 23 

Praca ponad normy określone w § 16-22, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. 
Liczba godzin nadliczbowych dla poszczególnego pracownika nie może przekroczyć 
400 godzin w roku. Czas pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych 
nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo rozliczonych w roku 
kalendarzowym. 

§ 24 

1. Za pracę w godzinach nadliczbowych – przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, 
obliczone zgodnie z normami Kodeksu pracy.  

2. Za pracę w dniach wolnych od pracy przysługuje pracownikowi inny wyznaczony 
z góry dzień wolny, a jeśli to jest niemożliwe – dodatkowe wynagrodzenie 
obliczone zgodnie z normami Kodeksu pracy.  

3. Za pracę na drugiej zmianie oraz pracę w godzinach nocnych przysługują dodatki 
określone w przepisach o wynagradzaniu pracowników szkół wyższych. 

§ 25 

Porę nocną ustala się pomiędzy godzinami 23:00 a 7:00. 

§ 26 

Za pracę w niedziele i święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 7:00 
rano w tym dniu a 7:00 rano dnia następnego. 



§ 27 

1. Po przybyciu do pracy pracownik podpisuje listę obecności znajdującą się w 
jednostce organizacyjnej, w miejscu wyznaczonym przez bezpośredniego 
przełożonego.  

2. W przypadku braku podpisu na liście obecności domniemywa się, że pracownik w 
danym dniu był nieobecny.  

3. W uzasadnionych przypadkach osoby, o których mowa w § 3 pkt. 1 mogą zwolnić 
pracownika z obowiązku podpisywania listy obecności. 

§ 28 

1. Załatwianie spraw osobistych i innych niezwiązanych z pracą zawodową, powinno 
odbywać się w czasie wolnym od pracy. Zwolnienie z pracy na załatwianie takich 
spraw w czasie godzin pracy jest dopuszczalne tylko w razie konieczności i za 
zgodą bezpośredniego przełożonego.  

2. Zwolnienie z pracy w godzinach służbowych powinno być wpisane przez 
pracownika w książce ewidencji nieobecności w godzinach pracy. Godzinę 
wyjścia i godzinę powrotu do pracy pracownik stwierdza swym podpisem. 
Pracownik jest obowiązany odpracować czas zwolnienia w terminie uzgodnionym 
z bezpośrednim przełożonym. Za odpracowanie tego czasu nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 29 

1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy, jej organizacją, porą roku lub 
warunkami atmosferycznymi, dopuszczalne jest - z zastrzeżeniem ust. 4 – 
przedłużenie w jednostkach organizacyjnych wymiaru czasu pracy do 12 godzin 
na dobę, przy czym nie może on przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień w 
miesięcznym okresie rozliczeniowym (równoważny czas pracy).  

2. Wprowadzenie równoważnego czasu pracy oraz przedłużenie okresu 
rozliczeniowego nie więcej jednak niż do 3 miesięcy wymaga każdorazowego 
uzgodnienia z organizacjami związków zawodowych działających w uczelni.  

3. Do wprowadzenia równoważnych norm czasu pracy w wyznaczonych 
jednostkach organizacyjnych upoważniony jest kanclerz.  

4. W rozkładach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, wymiar czasu pracy: 
1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują 

przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia, 

2) pracownic w ciąży, 
3) pracownic opiekujących się dzieckiem do lat 4, bez ich zgody 
 - nie może przekraczać 8 godzin na dobę. 

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w 
związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy. 

§ 30 

W jednostkach organizacyjnych, w których jest to uzasadnione rodzajem pracy i jej 
organizacją, czas pracy pracowników może być określany wymiarem ich zadań 
(zadaniowy czas pracy). Zadania tych pracowników powinny być tak ustalone, aby 
pracownicy mogli je wykonać w podstawowej normie czasu pracy w miesięcznym 
okresie rozliczeniowym. Zadaniowy czas pracy wprowadza kanclerz, po 
każdorazowym uzgodnieniu z organizacjami związków zawodowych działających w 
Uczelni. 



IV. URLOPY 

§ 31 

1. Nauczyciele akademiccy wykorzystują urlopy wypoczynkowe w okresie wolnym 
od zajęć dydaktycznych.  

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 - 5 uważa się za 
wykorzystany, bez potrzeby składania wniosku urlopowego, w okresie: 
1) pięciu kolejnych dni roboczych począwszy od pierwszego dnia roboczego 

następującego bezpośrednio po ostatnim dniu pierwszego terminu sesji 
egzaminacyjnej w semestrze zimowym, ustalonym zgodnie z uchwaloną przez 
Senat SGH organizacją danego roku akademickiego, oraz  

2) trzydziestu jeden kolejnych dni roboczych począwszy od pierwszego dnia 
roboczego następującego bezpośrednio po ostatnim dniu pierwszego terminu 
sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim, ustalonym zgodnie z uchwaloną 
przez Senat SGH organizacją danego roku akademickiego. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek nauczyciela − dziekan 
kolegium, a w przypadku pracowników jednostek pozakolegialnych − Rektor lub 
prorektor, może udzielić mu urlopu wypoczynkowego w innym terminie niż 
określony w ust. 2. Warunkiem udzielenia urlopu poza okresem wolnym od zajęć 
dydaktycznych jest zapewnienie obsady zajęć dydaktycznych. 

4. Nauczyciele akademiccy pełniący w Uczelni w okresach, o których mowa w  
ust. 2, funkcje wymagające obecności w pracy, w tym będący członkami komisji 
rekrutacyjnych lub komisji egzaminu dyplomowego, wykorzystują urlop 
wypoczynkowy w innych terminach. Urlopu udziela się zgodnie z ust. 3. 

5. Urlop wypoczynkowy nie może być wykorzystany w okresie wskazanym jako 
czas wykonywania pracy w karcie czasu pracy, w szczególności przy realizacji 
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. W takim przypadku urlopu 
udziela się w innym terminie zgodnie z ust. 3. 

6. Odmowa udzielenia urlopu zgodnie z ust. 3 oznacza wykorzystanie urlopu 
zgodnie z ust. 2. 

7. Niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy udzielony 
zgodnie z ust. 3 - 5 przechodzi na rok następny, a jego wykorzystanie następuje 
na zasadach określonych w ust. 2 - 5. 

§ 32 

1. W Uczelni nie obowiązuje plan urlopów.  
2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykorzystują urlopy po 

uzgodnieniu ich terminu z bezpośrednim przełożonym.  
3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu na wniosku urlopowym 

pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego i złożeniu wniosku w Dziale Spraw 
Pracowniczych.  

4. Część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy 
wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania 
ćwiczeń wojskowych dla przeszkolenia wojskowego przez okres do 3 miesięcy, 
urlopu, w związku z którym przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego – 
pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.  

5. Urlopu niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym należy pracownikowi 
udzielić najpóźniej do końca III kwartału następnego roku. 

6. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 



§ 33 

1. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.  
2. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop 

bezpłatny w celu wykonania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony 
między pracodawcami. 

§ 34 

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego 
pracownikowi: 
1) w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy), 
2) dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora; 
3) podejmującego naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania 

pracodawcy; 
4) skierowanemu do pracy za granicą, na okres skierowania; 
5) na czas wykonywania służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie 

konsularnym za granicą; 
6) na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli 

istnieje obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika. 

§ 35 

W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest 
obowiązany zwolnić pracownika od pracy: 
1) w celu wykonania zadań lub czynności:  

a) ławnika w sądzie,  
b) członka komisji pojednawczej,  
c) obowiązku świadczeń osobistych.  

2) w celu występowania w charakterze:  
a) biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, 

sądowym lub przed kolegium ds. wykroczeń,  
b) strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą; 

3) oraz w celu:  
a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony,  
b) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu 

terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium ds. wykroczeń, komisji 
pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli - w związku z 
przeprowadzonym postępowaniem kontrolnym,  

c) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie 
obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych 
przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań 
stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeśli nie jest możliwe 
przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy,  

d) oddania krwi albo przeprowadzenia przez stację krwiodawstwa okresowych 
badań lekarskich. 

§ 36 

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący: 
1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i 

pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub 
macochy, 



2) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, 
brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na 
utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

§ 37 

Pracownicy (lub pracownikowi) wychowującej przynajmniej 1 dziecko w wieku do 14 
lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia. 

 

V. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ 

§ 38 

1. Wynagrodzenie za pracę w uczelni wypłacane jest w następujących terminach: 
1) pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc z góry – dla 

nauczycieli akademickich, 
2) dwudziestego dziewiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc z dołu – dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na 
stanowiskach nierobotniczych, 

3) dziesiątego dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc z dołu – dla 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych. 

2. Jeśli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy wynagrodzenie wypłacane 
jest w dniu poprzednim. 

§ 39 

(skreślony) 

§ 40 

1. Wypłata wynagrodzenia następuje w formie pieniężnej w kasie uczelni, do rąk 
własnych pracownika. Godziny otwarcia kasy ustala kwestor.  

2. Na wniosek pracownika wypłata jest dokonywana na jego konto osobiste.  
3. Wynagrodzenie może być również wypłacone innej upoważnionej przez 

pracownika osobie, przy czym pismo upoważniające powinno zawierać 
potwierdzenie podpisu upoważniającego dokonane przez pracownika komórki 
kadrowej lub kierownika jednostki, w której jest zatrudniony pracownik. 

§ 41 

Na wniosek pracownika pracodawca zobowiązany jest do udostępnienia jego 
dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego 
wszystkie składniki wynagrodzenia. 

§ 42 

1. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może 
być niższe od najniższego ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy.  

2. Do ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się: 
1) wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, 



2) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, 
3) dodatku stażowego. 

§ 43 

Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu: 
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności 

alimentacyjnych; 
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności 

innych niż świadczenia alimentacyjne; 
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi; 
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy; 
5) inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę. 

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA 

§ 44 

Za naruszenie niniejszego Regulaminu nauczyciele akademiccy podlegają 
odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – 
Prawo o szkolnictwie wyższym. 

§ 45 

W stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy 
dopuszczają się nieprzestrzegania ustalonego porządku, Regulaminu, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w 
szczególności w przypadku: 

1) spóźnienia się do pracy lub samowolnego opuszczenia stanowiska pracy bez 
usprawiedliwienia; 

2) stawienia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu; 
3) spożycia alkoholu w czasie pracy; 
4) niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych, w tym 

wykonywania poleceń niezgodnie ze wskazaniami przełożonego; 
5) wykazania obraźliwego lub lekceważącego stosunku do przełożonych i 

współpracowników; 
6) nieprzestrzegania tajemnicy służbowej; 
mogą być stosowane, zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy: 

a) kara upomnienia, 
b) kara nagany. 

§ 46 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, 
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie 
pracy – może być zastosowana również kara pieniężna. 

 

 



§ 47 

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a 
łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia 
przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek 
pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych. 

§ 48 

1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o 
naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia 
się tego naruszenia.  

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.  

§ 49 

1. Kary wymierzają osoby, o których mowa w § 3 pkt 1, zawiadamiając o tym 
pracownika na piśmie wskazującym rodzaj naruszenia obowiązku, datę oraz 
możliwość wniesienia odwołania.  

2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik 
może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. 
Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest 
równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Odrzucenie sprzeciwu następuje po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych.  

3. Najpóźniej po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie 
o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.  

 

VII. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

§ 50 

Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w 
pracy oraz za długoletnią nienaganną pracę mogą być przyznawane następujące 
nagrody: 
1) list pochwalny, 
2) dyplom uznania z wpisaniem do akt osobowych, 
3) gratyfikacja pieniężna z funduszy nagród ustalonych w odrębnych przepisach, 
4) nagroda rzeczowa. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 51 

1. W sprawach skarg i wniosków pracowników przyjmują – po uprzednim 
uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariatach: 
1) Rektor – pracowników, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. A; 
2) kanclerz – pozostałych pracowników.  

2. Termin przyjęcia w powyższych sprawach nie może przekroczyć 7 dni od 
zgłoszenia się pracownika. 



§ 52 

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują bezpośredni przełożeni 
pracownika, a w stosunku do kadry kierowniczej – Rektor. 

§ 53 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy 
Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych. 

 

 
 


