
UNIWERSYTET EKONOMICZNY 
W KATOWICACH 

___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN PRACY 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

W KATOWICACH 
 

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/05 
z dnia 15 lipca 2005 roku  
Rektora Akademii Ekonomicznej  
im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach 
(z późn. zm.) 
 
 
 
 
 

KATOWICE 2005 



2 

 
SPIS TREŚCI 

 
 
Spis treści 

Rozdział I.  

Postanowienia ogólne 

Rozdział II.  

Obowiązki pracodawcy 

Rozdział III.  

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi  

Rozdział IV.  

Obowiązki i uprawnienia oraz odpowiedzialność pracowników 

A. Obowiązki i uprawnienia oraz odpowiedzialność kierowników jednostek 

B. Obowiązki i uprawnienia pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

wykonawczych 

C. Odpowiedzialność materialna pracowników 

D. Zakresy czynności 

Rozdział V.  

Czas pracy 

Rozdział VI. 

Urlopy i zwolnienia 

Rozdział VII. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpoŜarowa 

Rozdział VIII. 

Ochrona pracy kobiet i uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

Rozdział IX. 

Wynagrodzenie za pracę pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi 

Rozdział X. 

WyróŜnienia i nagrody 

Rozdział XI. 

Dyscyplina pracy 

 

2 

 

4 

 

4 

 

 

6 

 

9 

10 

 

13 

15 

16 

 

18 

 

25 

 

29 

 

30 

 

 

31 

 

34 

 

34 

 



3 

Rozdział XII. 

Odpowiedzialność porządkowa pracowników 

Rozdział XIII. 

Przepisy końcowe 

37 

 

38 

 

 

 



4 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem, ustala porządek i organizację pracy oraz 

związane z tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach. 

 

§ 1 

Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, bez względu na wykonywany rodzaj pracy i zajmowane stanowisko, a takŜe 

nauczycieli akademickich w zakresie nie objętym ustawą o szkolnictwie wyŜszym. 

 

§ 2 

KaŜdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega obowiązkowi zaznajomienia się 

z treścią Regulaminu pracy. Oświadczenie o zapoznaniu się z jego postanowieniami, 

zaopatrzone w podpis pracownika i datę, dołącza się do akt osobowych zatrudnionych. 

 

§ 3 

Ilekroć w Regulaminie mowa o pracodawcy lub zakładzie pracy, naleŜy przez to rozumieć 

Uniwersytet Ekonomiczny Katowicach, zwany dalej Uniwersytetem, reprezentowany przez 

Rektora lub Kanclerza. 

 

ROZDZIAŁ II 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY 

 

§ 4 

1. Pracodawca obowiązany jest w szczególności do: 

a) zapewnienia pracownikowi przydziału pracy zgodnie z treścią zawartej umowy 

o pracę, 

b) zaznajomienia, z zakresem czynności (obowiązkami słuŜbowymi), sposobem 

wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz podstawowymi 

uprawnieniami pracownika podejmującego pracę, 

c) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, 

osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i naleŜytej jakości pracy; przy 

wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, 
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d) informowania pracowników (na "tablicach ogłoszeń Działu Spraw Pracowniczych") 

o moŜliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, 

a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy, 

e) informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które ewentualnie wiąŜe się 

z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagroŜeniami, a takŜe do 

uprzedniego dokonania oceny i dokumentowania tego ryzyka oraz stosowania 

niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, 

f) zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pracy oraz prowadzenia 

systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

g) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia, 

h) ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

i) w miarę posiadanych środków zaspakajania bytowych, socjalnych i kulturalnych 

potrzeb pracowników, 

j) zapewnienia pracownikowi potrzebnych materiałów i narzędzi pracy, 

k) uwzględniania zalecenia lekarza w zakresie ewentualnego przesunięcia pracownika do 

innej pracy lub zmniejszenia wymiaru zatrudnienia ze względu na stan zdrowia, 

l) zapewnienia pracownikowi korzystania z badań profilaktycznych, 

m) zapewnienia pracownikom, zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŜliwych, 

nieodpłatnych posiłków profilaktycznych napoi. 

2. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŜarowej pracodawca 

jest zobowiązany do: 

a) odbywania szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ciąŜących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno 

być okresowo powtarzane, 

b) zapoznawania pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisami o ochronie przeciwpoŜarowej, 

c) zorganizowania szkolenia wstępnego oraz prowadzenia okresowych szkoleń 

pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d) kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, 

e) organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

f) organizowania stanowisk pracy w sposób eliminujący zagroŜenie poŜarowe,  

g) wydania pracownikom, przed rozpoczęciem pracy, odzieŜy i obuwia roboczego oraz 

środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej, o ile takie zostały przewidziane 

dla stanowiska pracy w przepisach ogólnych, 

h) wskazania pracownikowi odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie 

odzieŜy i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu 

narzędzi pracy. 
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ROZDZIAŁ III 

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW  

NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

 

§ 5 

1. Tryb zatrudniania i zwalniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

określają: 

a) ustawa Kodeks pracy, 

b) Statut Uniwersytetu, 

c) Regulamin pracy. 

2. Rektor powołuje i odwołuje: 

a) za zgodą Senatu – Kanclerza, 

b) na wniosek Kanclerza – zastępców dyrektora, w tym Kwestora, 

c) po zasięgnięciu opinii Senatu – Dyrektora Biblioteki Głównej; powołanie następuje 

spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Biblioteczną, 

d) po zasięgnięciu opinii Komitetu Redakcyjnego i Senatu – Redaktora naczelnego 

Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego,  

e) po zasięgnięciu opinii Senatu – Dyrektora Centrum Informatycznego, 

f) po zasięgnięciu opinii Senatu – Dyrektora Akademickiego Centrum Kariery. 

3. Kierowników i pracowników wykonawczych jednostek administracyjnych powołuje 

i odwołuje, zatrudnia i zwalnia, zgodnie z art. 31 Kodeksu pracy oraz § 109 Statutu, 

Kanclerz na wniosek lub w porozumieniu odpowiednio z: 

a) Rektorem: 

- kierowników jednostek administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych na 

samodzielnych stanowiskach merytorycznie podporządkowanych Rektorowi lub 

Prorektorom. 

b) Dziekanem Wydziału: 

- kierowników dziekanatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych 

stanowiskach merytorycznie podporządkowanych Dziekanom. 

c) Dyrektorem Biblioteki Głównej 

- pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji 

naukowej. 

d) Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego 

- pracowników tej jednostki 

a. Dyrektorem Centrum Informatycznego 

- pracowników tej jednostki 
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b. zastępcą Kanclerza 

- kierowników jednostek administracyjnych i pracowników zatrudnionych na 

samodzielnych stanowiskach podporządkowanych zastępcy Kanclerza 

c. kierownikiem dziekanatu, po akceptacji Dziekana 

- pracowników sekretariatów studiów (dziekanatu) 

d. kierownikami jednostek naukowo-dydaktycznych, po akceptacji właściwego Dziekana 

albo Prorektora (w przypadku jednostek poza lub międzywydziałowych) 

- pracowników inŜynieryjno-technicznych (pracowni, laboratoriów) i administracji 

wydziałowej. 

e. kierownikami innych (nie wymienionych) jednostek administracyjnych 

- pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

4. Dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji 

i informacji naukowej zatrudnia Rektor lub z jego upowaŜnienia Prorektor nadzorujący 

działalność biblioteki głównej. 

5. Pracowników naukowo-technicznych zatrudnia i zwalania, na wniosek kierownika 

jednostki naukowo-dydaktycznej, zaopiniowany przez Dziekana, Rektor albo Kanclerz. 

 

§ 6 

1. Dopuszczenie do pracy kaŜdego pracownika moŜe nastąpić z chwilą:  

a) złoŜenia stosownych dokumentów, 

b) poddania się badaniom lekarskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) odbycia przeszkolenia wstępnego w zakresie bhp i ochrony przeciwpoŜarowej 

(potwierdzonego stosownym zaświadczeniem) i przyjęcia do wiadomości regulaminu 

ochrony przeciwpoŜarowej, 

d) przyjęcia zakresu czynności oraz oświadczenia o znajomości przepisów regulaminu 

pracy, 

e) podpisania umowy o pracę, 

 a takŜe: 

f) odbycia przeszkolenia instruktaŜowego na stanowisku pracy, 

g) pobrania odzieŜy ochronnej roboczej i sprzętu ochrony osobistej, 

h) przyjęcia agend, dokumentów, spraw w toku i do załatwienia, narzędzi, przyjęcia 

pieczęci, 

i) podpisania protokołu odbiorczego, przyjęcia środków pracy niezbędnych na 

powierzonym stanowisku, 

2. KaŜdy pracownik winien być zatrudniony zgodnie z określonym dla niego zakresem 

obowiązków i na określonym taryfikatorem stanowisku. 
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3. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 

określonego rodzaju na rzecz Uniwersytetu i pod kierownictwem bezpośrednich 

zwierzchników oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Rektora (Kanclerza), 

a Uniwersytet do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 

4. W Uniwersytecie obowiązuje zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną 

przy zachowaniu warunków charakterystycznych dla stosunku pracy. 

5. Na okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika (np. z powodu choroby, urlopu 

macierzyńskiego czy wychowawczego) moŜna zatrudnić pracownika na podstawie umowy 

o pracę, na czas określony „na zastępstwo”.  

6. Z uwagi na uzasadnione potrzeby Uniwersytetu pracownikowi moŜe być powierzona 

okresowo – do 3 miesięcy w roku kalendarzowym – inna praca, o ile odpowiada to jego 

kwalifikacjom i nie powoduje zmian warunków płacowych.  

 

§ 7 

1. Uniwersytet moŜe rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika  

w razie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a w szczególności:  

a) naraŜenia Uniwersytetu na straty materialne, 

b) niedbałego i lekcewaŜącego sposobu wykonywania obowiązków słuŜbowych, 

naraŜający siebie lub współpracowników na utratę zdrowia lub Ŝycia,  

c) stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym albo spoŜywanie alkoholu w miejscu 

pracy,  

d) wykonywania obowiązków słuŜbowych w stanie nietrzeźwym, 

e) uporczywego nie wykonywania powierzonych zadań słuŜbowych, 

f) przebywania na terenie Uniwersytetu z bronią, amunicją, ładunkami wybuchowymi 

i środkami chemicznymi bez zezwolenia kierownictwa, 

g) dokonania naduŜyć w zakresie korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego 

oraz naduŜyć finansowych, 

h) zakłócania porządku i spokoju w miejscu pracy, 

2. Decyzję w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika 

podejmuje Kanclerz, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowej reprezentującej 

pracownika. 
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ROZDZIAŁ IV 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW 

 

§ 8 

1. Do podstawowych obowiązków kaŜdego pracownika naleŜy między innymi: 

a) świadczenie pracy zgodnie z zakresem czynności, przestrzeganie obowiązujących 

przepisów prawnych związanych z powierzonymi obowiązkami, 

b) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w Uniwersytecie, 

c) zaznajomienie się i przestrzeganie postanowień regulaminu pracy Uniwersytetu, 

d) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŜe 

przepisów przeciwpoŜarowych, 

e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

f) dbanie o dobro Uniwersytetu i jego mienie oraz zapobieganie powstawaniu strat 

finansowych, 

g) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Uniwersytet  

na szkodę, 

h) protokolarne przekazanie stanowiska pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy 

lub dłuŜszej nieobecności, 

i) rozliczenie się z Uniwersytetem i uzyskanie odpowiednich podpisów na karcie 

obiegowej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 

j) przestrzeganie zasad współŜycia społecznego. 

2. Zabrania się pracownikom: 

a) wstępu i przebywania na terenie Uniwersytetu w stanie wskazującym na uŜycie 

alkoholu, 

b) wnoszenia na teren Uniwersytetu alkoholu, 

c) opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełoŜonego, 

d) operowania maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem 

zadań słuŜbowych, 

e) samowolnego usuwania osłon i zabezpieczenia maszyn i urządzeń, czyszczenia 

i naprawiania maszyn i aparatów będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym, 

f) palenia tytoniu na konferencjach, naradach oraz we wszystkich pomieszczeniach 

akademickich nie będących odpowiednio oznaczonymi palarniami. 

3. W zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie moŜe prowadzić działalności 

konkurencyjnej wobec Uniwersytetu ani teŜ świadczyć pracy w ramach stosunku pracy 

lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność, zgodnie 

 z przepisami o zakazie konkurencji.  
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A. Obowiązki i uprawnienia oraz odpowiedzialność kierowników jednostek 

 

§ 9 

1. Do stałych obowiązków kierowników jednostek administracyjnych naleŜy: 

a) protokolarne przejmowanie mienia, spraw i agend związanych z zajmowanym 

stanowiskiem, 

b) przygotowanie organizacyjno-techniczne stanowisk pracy, ustalenie podziału zadań 

(zakresów czynności), wyznaczanie zastępstw w przypadku nieobecności podległych 

pracowników,  

c) organizacja sprawnego obiegu dokumentów, 

d) zapewnienie innych elementów prawidłowej organizacji pracy, umoŜliwiających 

naleŜyte i terminowe wykonanie zadań, 

oraz 

e) bieŜące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania 

Uniwersytetu (w tym szczególnie odnoszącymi się do kierowanej jednostki); 

informowanie pracowników o zawartych w nich postanowieniach oraz stosowanie 

tych przepisów w pracy jednostki, 

f) prowadzenie szkoleń instruktaŜowych na stanowisku pracy w podległej jednostce oraz 

udzielanie bieŜących wskazówek dotyczących realizacji określonych zadań, 

g) sprawowanie kontroli funkcjonalnej oraz nadzorowanie prawidłowości jej 

przeprowadzania przy realizacji zadań jednostki, 

h) opiniowanie kandydatów do pracy w nadzorowanej jednostce, 

i) przeprowadzanie okresowych i bieŜących ocen pracowników, wnioskowanie 

w sprawie przeszeregowań, przenoszenia i zwalniania pracowników, 

j) przyznawanie premii zgodnie z obowiązującym regulaminem wewnętrznym, 

k) wnioskowanie o przyznanie nagród i wyróŜnień,  

l) wnioskowanie o nadanie odznaczeń, 

m) wnioskowanie o udzielanie kar, 

n) inicjowanie i podejmowanie działań, których efektem jest usprawnienie pracy 

w podległej jednostce i administracji Uniwersytetu, jak równieŜ podnoszenie poziomu 

funkcji usługowej i jakości wykonywanych prac oraz zgłaszanie wniosków w tym 

zakresie, 

o) stosowanie skutecznych form kontroli przestrzegania dyscypliny pracy w kierowanej 

jednostce, 

p) zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansowej (w ramach przydzielonych środków 

finansowych i funduszy) i w oparciu o obowiązujące przepisy,  
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q) zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych 

takŜe stanowiących tajemnicę państwową i słuŜbową, 

r) bieŜące informowanie bezpośrednich przełoŜonych o waŜniejszych sprawach 

załatwianych przez podległych pracowników oraz przedkładanie odpowiednich 

wniosków i sprawozdań, 

s) współpraca z innymi jednostkami administracyjnymi Uniwersytetu, 

t) sporządzanie protokołu zdawczego w celu przekazania mienia, spraw i agend 

w przypadku odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

 

§ 10 

1. Do obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych, wynikających z przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, naleŜy: 

a) poddanie się szkoleniu się w zakresie bhp i ochrony ppoŜ., 

b) organizowanie pracy w stopniu zapewniającym optymalnie bezpieczne warunki pracy, 

c) zapewnienie bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń oraz stanowisk pracy, 

zgodnie z wymogami wyposaŜenia technicznego i instrukcji obsługi, 

d) niedopuszczanie do pracy pracowników bez środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieŜy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku 

pracy, 

e) podejmowanie skutecznych działań w kierunku wyeliminowania lub ograniczenia 

czynników szkodliwych i uciąŜliwych występujących na stanowiskach pracy 

w kierowanej jednostce, 

f) współdziałanie z odpowiednimi słuŜbami administracyjnymi w celu zapewnienia 

realizacji ustalonych świadczeń na rzecz pracowników zatrudnionych w warunkach 

szkodliwych lub uciąŜliwych dla zdrowia, 

g) przeprowadzanie szkoleń wstępnych pracowników na stanowiskach pracy i bieŜących 

instruktaŜy, kierowanie na szkolenia oraz współpraca z słuŜbą bhp w tym zakresie, 

h) prowadzenie ewidencji oraz kontrolowanie waŜności okresowych badań lekarskich 

podległych pracowników, 

i) kierowanie na badania lekarskie; współpraca z słuŜbami bhp i pracowniczą słuŜbą 

zdrowia w zakresie organizacji badań lekarskich, 

j) kontrolowanie przestrzegania obowiązujących przepisów bhp na stanowiskach pracy, 

k) wnioskowanie o ukaranie w przypadku stwierdzenia niestosowania się do 

obowiązujących przepisów, 

l) dokonywanie oceny stanu bhp w jednostce oraz wnioskowanie o włączenie do planu 

poprawy warunków określonych przedsięwzięć technicznych mających charakter 

długofalowy, 
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m) zgłaszanie przełoŜonym zauwaŜonych w Uniwersytecie zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia 

pracowników i studentów, 

n) nie dopuszczenia do podjęcia pracy w warunkach stwarzających zagroŜenie dla 

zdrowia lub Ŝycia. 

 

§ 11 

1. W zakresie zapewnienia wymogów ochrony przeciwpoŜarowej do obowiązków 

kierowników jednostek organizacyjnych naleŜy: 

a) znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej,  

b) instruowanie i kontrolowanie stanu wiedzy przeciwpoŜarowej wśród pracowników 

w kierowanej jednostce, 

c) kontrolowanie przestrzegania tych przepisów przez podległych pracowników,  

d) organizowanie pracy w taki sposób, by nie zaistniała moŜliwość powstania poŜaru lub 

wybuchu, 

e) zapewnienie odpowiednich warunków ochrony przeciwpoŜarowej, w kierowanej 

jednostce, w zakresie bezpieczeństwa osobistego pracowników, 

f) zapewnienie właściwego wyposaŜenia nadzorowanych pomieszczeń w sprzęt 

przeciwpoŜarowy i kontrola jego sprawności technicznej, 

g) dopilnowanie terminowego szkolenia pracowników w zakresie ochrony 

przeciwpoŜarowej, 

h) bieŜąca i wyrywkowa kontrola stanowisk pracy, 

i) stosowanie kar wynikających z uprawnień kierownika jednostki lub wnioskowanie 

o ukaranie pracowników w przypadkach nieprzestrzegania zasad i przepisów 

przeciwpoŜarowych, 

j) dopilnowanie realizacji zarządzeń pokontrolnych dotyczących zabezpieczenia 

przeciwpoŜarowego w nadzorowanych pomieszczeniach, 

k) natychmiastowe powiadomienie władz uczelnianych oraz inspektora ds. ochrony 

przeciwpoŜarowej o poŜarze lub wybuchu w nadzorowanych pomieszczeniach, 

l) niezwłoczne zaalarmowanie straŜy poŜarnej i pracowników przebywających w rejonie 

zagroŜenia poŜarem, 

m) kierowanie lub wykonywanie poleceń kierującego akcją ratowniczą, w przypadku 

wybuchu poŜaru. 
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§ 12 

1. Do stałych uprawnień kierowników jednostek administracyjnych naleŜy: 

a) podejmowanie decyzji oraz wydawanie poleceń i wytycznych podległym 

pracownikom, zgodnie z ramowym zakresem działania jednostki, zakresami 

czynności, a takŜe obowiązującymi przepisami prawnymi i wytycznymi dotyczącymi 

określonych działań gospodarczych i administracyjnych, 

b) odmowa wykonania poleceń przełoŜonych, jeŜeli są one sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami,  

c) inne uprawnienia łącznie z obowiązkami określonymi w §§ 9 – 11. 

 

§ 13 

1. Kierownicy jednostek administracyjnych ponoszą odpowiedzialność słuŜbową za: 

a) niewykonanie obowiązków określonych w regulaminie pracy, regulaminie 

organizacyjnym i indywidualnym zakresie czynności, 

b) niestosowanie swoich uprawnień wymienionych w regulaminie pracy i przydzielonym 

zakresie czynności, 

c) przedkładanie przełoŜonym do podpisu dokumentów o treści sprzecznej 

z obowiązującymi przepisami,  

d) referowanie przełoŜonym spraw niezgodnie ze stanem faktycznym, co 

spowodowałoby podjęcie decyzji sprzecznej z prawem lub zasadami prawidłowej 

gospodarki, 

e) tolerowanie braku dyscypliny i nieprzestrzegania regulaminu pracy, 

f) straty powstałe w wyniku nie sprawowania kontroli funkcjonalnej, 

g) niewykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących realizowanego zakresu zadań. 

 

B. Obowiązki i uprawnienia pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

wykonawczych 

 

§ 14 

1. Wszyscy pracownicy mają obowiązek: 

a) rzetelnie i samodzielnie wykonywać obowiązki słuŜbowe, 

b) zaznajamiania się z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywanej pracy oraz ścisłego ich przestrzegania, 

c) wykonywania poleceń otrzymanych od bezpośredniego przełoŜonego, zasięgania 

u niego informacji i porad w sprawach związanych z wykonywaną pracą, 

d) zgłaszania wniosków w zakresie usprawnienia pracy, 

e) stosowania się do postanowień obowiązującego regulaminu pracy.  
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2. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy samochodowego, straŜnika ochrony 

mienia mają takŜe obowiązek uŜywania ubioru słuŜbowego (umundurowania). Krój 

ubrania słuŜbowego, kolor zarówno ubioru, jak i dodatków (krawata/apaszki, koszuli) 

oraz logo wskazujące na Uniwersytet, jako podmiot – który reprezentuje pracownik – 

zostaną określone odrębnie1/. Ubiór słuŜbowy naleŜy nosić wyłącznie podczas 

wykonywania obowiązków pracowniczych.  

3. W zakresie wynikającym z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpoŜarowej pracownicy zobowiązani są do: 

a) znajomości obowiązujących przepisów. Uczestniczenia w instruktaŜach, pokazach 

uŜywania sprzętu i w szkoleniach, 

b) utrzymywania stanowiska pracy w stanie uniemoŜliwiającym powstanie poŜaru, 

c) niezwłocznego usuwania stwierdzonych usterek, które mogłyby spowodować poŜar, 

a w przypadku niemoŜności ich usunięcia, poinformowania o tym przełoŜonego lub 

właściwej jednostki administracyjnej dokonującej napraw, 

d) opanowania zasad działania i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz 

praktycznego jego uŜycia, a takŜe znajomości dróg i wyjść ewakuacyjnych na terenie 

Uniwersytetu,  

e) uŜywania odzieŜy ochronnej i roboczej na stanowiskach, na których obowiązują takie 

wskazania lub ustalenia. 

4. W przypadku powstania poŜaru pracownicy powinni: 

a) niezwłocznie zaalarmować straŜ poŜarną oraz osoby przebywające w rejonie 

poŜarowego zagroŜenia, 

b) poinformować o zaistniałym poŜarze bezpośredniego przełoŜonego a w przypadku 

jego nieobecności kierownictwo Uniwersytetu oraz inspektora ds. ochrony 

przeciwpoŜarowej, 

c) wykonywać polecenia kierującego akcją gaśniczą lub kierować akcją w przypadku 

powstania poŜaru na obszarze działania pracownika lub na obszarze pozostającym 

 w tym momencie bez nadzoru, 

d) wykonywać wszelkie polecenia bezpośredniego przełoŜonego, mające na celu 

przestrzeganie zasad i przepisów przeciwpoŜarowych. 

5. Do uprawnień pracownika naleŜy: 

a) zasięganie porad u przełoŜonych w sprawach związanych z wykonywaną pracą, 

b)  zgłaszanie wniosków w sprawie usprawnienia pracy, 

                                                           
1/ Ubranie słuŜbowe powinno być utrzymane w naleŜytym stanie, zapewniającym estetyczny wygląd zewnętrzny. 

Nie naleŜy do ubioru słuŜbowego przypinać ozdób prywatnych (brosze, emblematy, dodatki osobiste itp.) nie 
naleŜy takŜe:  
a. Łączyć umundurowania z częściami garderoby, których stopień zuŜycia lub wygląd zewnętrzny narusza 

godność ubioru oznaczonego logo Uniwersytetu, 
b. Nosić munduru niezgodnie z ich przeznaczeniem. 
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c) odmowa wykonania poleceń przełoŜonych, o ile polecenie jest sprzeczne z prawem, 

zagraŜa mieniu, Ŝyciu lub zdrowiu ludzi albo narusza zasadę współŜycia społecznego,  

d) powstrzymanie się od wykonania pracy w przypadku wystąpienia zagroŜeń dla 

zdrowia lub Ŝycia. 

6. KaŜdy pracownik ponosi pełną odpowiedzialność słuŜbową za wykonanie powierzonego 

zakresu obowiązków. 

 

C. Odpowiedzialność materialna pracowników 

 

§ 15 

1. Pracownik, któremu powierzono pieczę nad mieniem Uniwersytetu, przyjmuje za nie 

całkowitą odpowiedzialność, o ile pracodawca zapewni warunki umoŜliwiające 

zabezpieczenie powierzonego mienia. 

2. Odpowiedzialność materialna pracownika rozpoczyna się z chwilą podpisania deklaracji 

odpowiedzialności materialnej i przyjęcia składników majątkowych, zgodnie 

z przeprowadzonym spisem zdawczo-odbiorczym lub spisem z natury. 

3. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: 

a) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, 

b) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a takŜe środki ochrony 

indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze, 

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Pracownik odpowiada 

w pełnej wysokości równieŜ za szkodę w mieniu innym niŜ wymienione w ust. a) i b), 

powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. 

4. Mienie w Uniwersytecie lub w wydzielonej jego części, moŜe być powierzone 

z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się łącznie kilku pracownikom na zasadzie wspólnej 

odpowiedzialności. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest "umowa o wspólnej 

odpowiedzialności materialnej” zawarta przez pracowników Uniwersytetu. Umawiające się 

strony mogą ją wypowiedzieć w odpowiednim trybie i czasie. 

a) kaŜda zmiana w składzie pracowników objętych wspólną odpowiedzialnością 

materialną wymaga zawarcia nowej umowy o wspólnej odpowiedzialności 

materialnej. 

b) szczegółowe warunki zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności reguluje 

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej 

pracowników za powierzone mienie.  

5. Za szkody spowodowane własnym działaniem lub zaniechaniem, pracownik ponosi 

odpowiedzialność majątkową wg obowiązujących przepisów prawa. 
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6. Odpowiedzialność za powierzone mienie kończy się z chwilą przekazania tego mienia 

spisem zdawczo - odbiorczym, podpisania arkuszy spisu z natury i rozliczenia 

inwentaryzacji. 

7. Kierownicy jednostek organizacyjnych, którym nie powierza się materialnej 

odpowiedzialności za mienie Uniwersytetu, sprawują nadzór nad składnikami 

majątkowymi przekazanymi im w uŜytkowanie. 

8. Pracownicy, którzy dysponują środkami materialnymi i finansowymi lub zaciągają 

zobowiązania (na podstawie przyjętych zakresów zadań słuŜbowych), ponoszą 

odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie projektów decyzji wymagających 

akceptacji bezpośredniego przełoŜonego. 

9. Za przekroczenie uprawnień, niewykonanie obowiązków czy działanie na szkodę interesu 

publicznego lub prywatnego kaŜdy pracownik ponosi odpowiedzialność. 

10. Szczegółowe rozwiązania dotyczące odpowiedzialności pracowników za powierzone 

mienie zostaną uregulowane odrębnie. 

 

D. Zakresy czynności 

 

§ 16 

1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników określone są szczegółowo 

w imiennych zakresach czynności. 

2. Zakresy czynności składają się z dwóch części: 

a) części pierwszej, stałej określającej ogólne obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność 

pracownika, 

b)  części drugiej, szczegółowej zawierającej zadania określone przez bezpośredniego 

przełoŜonego, tj: 

- czynności podstawowe, wynikające z podziału zadań jednostki na stanowiska, 

w tym takŜe czynności operacyjne, 

- zadania szczegółowe w zakresie bhp i ochrony przeciwpoŜarowej, wynikające ze 

specyfiki stanowiska pracy. 

3. Podpis pracownika, umieszczony na dokumencie zakresu czynności oznacza, Ŝe 

zaznajomił się on z: 

a) przydzielonym zakresem czynności, 

b) regulaminem pracy, 

c) oraz przyjął je do wiadomości i stosowania. 
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4. Zakresy czynności określają : 

a) zakres działania i odpowiedzialności Kanclerza, 

-  statut i regulamin organizacyjny Uniwersytetu, 

b) zakres obowiązków i uprawnień dla zastępców Kanclerza, 

-  Kanclerz w porozumieniu z Rektorem, 

c) dla kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na 

samodzielnych stanowiskach, podporządkowanych merytorycznie Rektorowi, 

-  Rektor,  

d) dla kierowników jednostek administracyjnych i pracowników zatrudnionych na 

samodzielnych stanowiskach, podporządkowanych merytorycznie Prorektorom 

i Dziekanom, 

- Prorektorzy i Dziekani w porozumieniu z Kanclerzem, 

e) dla kierowników jednostek administracyjnych i pracowników zatrudnionych na 

samodzielnych stanowiskach, podporządkowanych merytorycznie Kanclerzowi, 

- Kanclerz,  

f) dla kierowników jednostek administracyjnych i pracowników zatrudnionych na 

samodzielnych stanowiskach, podporządkowanych merytorycznie zastępcom 

Kanclerza, 

- zastępcy Kanclerza w porozumieniu z Kanclerzem,  

g) dla kierowników jednostek i pracowników wykonawczych zatrudnionych w Centrum 

Informatycznym  

-  Dyrektor Centrum Informatycznego,  

h) dla kierowników jednostek i pracowników wykonawczych zatrudnionych 

w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego, 

- redaktor naczelny Wydawnictwa. 

5. Zakresy czynności dla pracowników wykonawczych administracji wydziałowej 

opracowują: 

a) kierownicy dziekanatów w odniesieniu do sekretariatów (dziekanatów), 

b) kierownicy dziekanatów, w porozumieniu z bezpośrednimi przełoŜonymi, na 

podstawie ramowego zakresu zadań, dla obsługi administracyjno-technicznej 

jednostek naukowo-dydaktycznych (sekretariatów), 

c) kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych w odniesieniu do pracowników 

zatrudnionych w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych. 

6. Zakresy czynności dla pracowników Biblioteki Głównej określa Dyrektor tej jednostki. 

7. Zakresy czynności dla pozostałych pracowników określają kierownicy właściwych 

jednostek organizacyjnych. 
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8. Zakres zadań wynikający z zajmowania określonego w umowie o pracę stanowiska moŜe 

być konkretyzowany nie tylko przez przedstawienie pracownikowi pisemnego zakresu 

czynności, ale równieŜ w drodze poleceń pracodawcy, mieszczących się w granicach 

zakreślonych rodzajem pracy ustalonym w umowie (zajmowanym stanowiskiem) – 

wyrok SN z dnia 26.II.2003r 

 
ROZDZIAŁ V 

CZAS PRACY 

 
§ 17 

1. Czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi jest to czas, w którym 

pracownicy pozostają w dyspozycji przełoŜonych w Uniwersytecie albo w innym miejscu, 

które zostało wyznaczone do wykonywania pracy. Przestrzeganie czasu pracy jest 

podstawowym obowiązkiem pracowników.  

2. Czas pracy nauczycieli akademickich jest określony zakresem obowiązków 

dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy  

o szkolnictwie wyŜszym. 

3. Przebywanie pracownika na terenie Uniwersytetu poza obowiązującymi godzinami pracy 

jest dozwolone wyłącznie w przypadkach wynikających z: 

a) waŜnych przyczyn słuŜbowych (na podstawie zgody pracodawcy), 

b) korzystania z obiektów rekreacyjno-sportowych, na podstawie karty wstępu na te 

obiekty.  

§ 18 

1. Tygodniowe normy czasu pracy w Uniwersytecie dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi wynoszą przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym 

tygodniu pracy. Obowiązujące pracowników normy dobowe wynoszą odpowiednio 8 lub 

12 godzin i wynikają z zastosowanych w Uniwersytecie systemów czasu pracy. 

2.  JeŜeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik 

ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut wliczanej do czasu pracy 

(dla celów rozliczania czasu pracy, przez dobę rozumie się 24 kolejne godziny, 

poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym 

go rozkładem czasu pracy). 

3. Pracownikom przysługuje w kaŜdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku, natomiast w kaŜdym tygodniu – prawo do co najmniej  

35 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmującego co najmniej 11 godzinny 

nieprzerwany odpoczynek dobowy. 
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4. Miesięczne normy czasu pracy ustala się poprzez pomnoŜenie 40 godzin przez liczbę 

tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodanie do otrzymanego 

wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, 

przypadających od poniedziałku do piątku. KaŜde święto występujące w okresie 

rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niŜ niedziela obniŜa wymiar czasu pracy 

o 8 godzin. 

5. JeŜeli w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią 

2 święta w inne dni niŜ niedziela, przy obliczaniu nominalnego czasu pracy odejmuje się 

tylko 8 godzin z tytułu jednego z tych świąt. 

 

§ 19 

1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a takŜe praca 

wykonywana ponad przedłuŜony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający 

z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę 

w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 

a) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony Ŝycia lub zdrowia 

ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, 

b) szczególnych potrzeb pracodawcy. 

2. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi 

w ust. 1 pkt. b nie moŜe przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku 

kalendarzowym, a w przypadku kierowców - 3602 godzin. 

3. Tygodniowy czas pracy (łącznie z godzinami nadliczbowymi) nie moŜe przekraczać 

przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

 

§ 20 

1. Pracodawca moŜe zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami 

pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w Uniwersytecie 

lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (pełnienia dyŜuru). 

2. Czas dyŜuru nie wlicza się do czasu pracy, jeŜeli podczas dyŜuru pracownik nie 

wykonywał pracy. Czas pełnienia dyŜuru nie moŜe naruszać prawa pracownika do 

odpoczynku, o którym mowa w ust. 3 § 18 niniejszego regulaminu. 

3. Za czas dyŜuru, z wyjątkiem dyŜuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas 

wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyŜuru, a w razie braku moŜliwości 

udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, 

określonego stawką godzinową lub miesięczną. 

                                                           
2 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 9/09 z dnia 24 lutego 2009 roku Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia częściowej zmiany do Regulaminu Pracy Akademii Ekonomicznej im. 
Karola Adamieckiego w Katowicach 
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§ 21 

1. W Uniwersytecie stosowane są następujące systemy czasu pracy:  

a) podstawowy,  

b) równowaŜny,  

c) zadaniowy.  

2. W podstawowym systemie czasu pracy świadczą pracę wszyscy pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi, z zastrzeŜeniem ust. 2a, 3 i 4. 

2a. Pracownicy zapewniający obsługę projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

mogą świadczyć pracę w zadaniowym lub podstawowym systemie czasu pracy,  

w zaleŜności od zasad przyjętych w projekcie.3 

3. Kierowcy, szatniarze, pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu lub ochronie mienia oraz 

pracownicy zatrudnieni na stanowisku woźna/y objęci są równowaŜnym czasem pracy.4 

4. Pracownicy słuŜb utrzymania czystości świadczą pracę w zadaniowym systemie czasu 

pracy. 

 
§ 22 

Czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy nie moŜe przekraczać 8 godzin na dobę 

i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym.  

 

§ 23 

1. W Uniwersytecie obowiązek świadczenia pracy przez pracowników objętych 

podstawowym systemem czasu pracy realizowany jest w godzinach od 7.00 do 21.00 

w systemie dwuzmianowym: 

a) I zmiana   –  godz. 7.30-15.30 / 7.00-15.00  

b) II zmiana    –  godz. 13.00-21.00.  

2. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy, określone w ust. 1, nie dotyczą pracowników, 

dla których ustalono indywidualne rozkłady czasu pracy. 

 

                                                           
3 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 28/09 z dnia 11 maja 2009 roku Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach zmieniającym niektóre postanowienia Regulaminu Pracy Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach (ust. 2 i 2a) 

4 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 60/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w 
Katowicach  
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§ 24 

1. Pracownicy Uniwersytetu objęci podstawowym systemem czasu pracy, z zastrzeŜeniem 

zapisu § 25, świadczą pracę na I zmianie tj. w godzinach od 7.30 – 15.30. 

2. Pracownicy Działu Techniczno-Remontowego, ze względu na obowiązek dokonywania 

przeglądów obiektów, wykonują pracę na I zmianie w godzinach od 7.00 – 15.00. 

2a. Kierownicy obiektów dydaktycznych ze względu na obowiązek dokonywania przeglądów 

obiektów i konieczność przygotowania pomieszczeń do procesu dydaktycznego mogą na 

I zmianie świadczyć pracę doraźnie/okresowo/stale w godzinach 7.00 – 15.00 lub od 

7.30 – 15.30; stosownie do poleceń kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego 

dotyczącego poszczególnych pracowników. 

3. Pracownicy Warsztatu – Działu Techniczno – Remontowego w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach mogą świadczyć pracę w porze nocnej. 

4. Pracownicy Działu Administracyjno – Gospodarczego zatrudnieni na stanowisku 

pracownika gospodarczego, ze względu na potrzeby Uniwersytetu, wykonują pracę  

w godzinach od 6.00 – 14.00.5 

 

§ 25 

1. Pracownicy, którzy zapewniają obsługę procesu dydaktycznego tj.:  

a) dziekanatów obsługujących studia zaoczne,  

b) Zakładu Technicznych Środków Dydaktycznych, 

c) Biblioteki Głównej, 

d) Centrum Informatycznego,  

e) oraz robotnicy 

f) Biura Kolegium Zarządzenia6 

mogą wykonywać pracę zmianową tj. pracę wg ustalonego rozkładu czasu pracy 

przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po 

upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. 

2. Pracownikom zatrudnionym w zmianowym systemie pracy, za kaŜdą godzinę pracy na 

drugiej zmianie, określonej w ust. 1 § 23 przysługuje dodatek w wysokości 10% 

godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

 

                                                           
5 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 60/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  
w Katowicach (ust. 2a i 4) 

6 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 32/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach zmieniającym niektóre postanowienia Regulaminu Pracy Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach 
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§ 26 

1. W przypadku konieczności zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu w innych godzinach niŜ określone w § 24 kierownicy tych jednostek, po 

uzgodnieniu z Kanclerzem, mogą ustalać inne godziny świadczenia pracy poszczególnym 

pracownikom, z zachowaniem zasad określonych § 22 niniejszego regulaminu. 

2. Zasada, o której mowa w ust. 1, ma zastosowanie jedynie w sporadycznych sytuacjach 

wynikających z realizacji zadań szczególnych. Zmiany godzin świadczenia pracy przez 

pracowników związane ze stałym, odmiennym funkcjonowaniem poszczególnych 

jednostek organizacyjnych, wymagają zmiany zapisu regulaminu pracy. 

 

§ 27 

1. Pracownicy Uniwersytetu, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 § 25, objęci podstawowym 

systemem czasu pracy są zobowiązani do świadczenia pracy przez 5 dni w tygodniu 

z wyłączeniem sobót i niedziel. 

2. Pracownicy, zapewniający obsługę procesu dydaktycznego, w trakcie roku akademickiego 

wykonują powierzone zadania takŜe w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramami 

pracy sporządzanymi z zachowaniem następujących zasad: 

a) pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym odpowiadającą liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy 

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie, 

b) pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę przysługuje inny dzień wolny od pracy 

w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej 

niedzieli, 

c) pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie 

z niedzieli wolnej od pracy. 

 

§ 28 

Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi: 

1. 3 miesiące w odniesieniu do pracowników: 

a) dziekanatów obsługujących studia zaoczne i wieczorowe, 

b) Biblioteki Głównej, 

c) Centrum Informatycznego, 

d) Klubu Pracowniczego „AMICUS", 

e) Warsztatu Działu Techniczno – Remontowego 

2. 1 miesiąc - dla pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych. 
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§ 29 

1. Kierowcy oraz pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu lub ochronie mienia objęci są 

równowaŜnym systemem czasu pracy, w którym dopuszcza się moŜliwość przedłuŜenia 

dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie 

przekraczającym 1 miesiąca. 

1a. Pracownicy zatrudnieniu na stanowisku szatniarz, woźny/a objęci są równowaŜnym 

systemem czasu pracy, z dobowym wymiarem czasu pracy wynoszącym 8 godzin,  

w miesięcznym okresie rozliczeniowym.7 

2. PrzedłuŜony dobowy wymiar czasu pracy jest równowaŜony krótszym dobowym 

wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. 

3. Rozkłady czasu pracy poszczególnych pracowników określają harmonogramy: 

a) miesięczne - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu  

lub ochronie mienia, a takŜe zatrudnionych na stanowisku szatniarz, woźna/y, 

b) dwutygodniowe - w odniesieniu do kierowców, 

sporządzane z uwzględnieniem zasad, wymienionych w ust. 2 § 27. 

 
§ 30 

1. Pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu lub ochronie mienia nie mogą opuścić stanowiska 

pracy przed przybyciem zmiennika. PrzełoŜony pracownika ochrony mienia jest 

obowiązany zapewnić zmianę na stanowisku pracy w ciągu 2 godzin od zakończenia 

pracy danej zmiany. 

2. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami od 22.00 do 6.00. Dla pracowników 

świadczących pracę w budynku "C" pora nocna trwa od godziny 21.00 do 5.00. 

3. Za pracę w niedzielę lub święto uwaŜa się pracę wykonywaną pomiędzy godzinami 6.00 

w tym dniu a godziną 6.00 dnia następnego. 

 

§ 31 

1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, który obejmuje 

wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu (m.in.: prowadzenie pojazdu, 

załadowywanie i rozładowywanie, obsługę codzienną pojazdu, niezbędne formalności 

administracyjne oraz utrzymanie pojazdu w czystości). 

                                                           
7 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 60/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  
w Katowicach (ust. 1a, ust. 3 lit a) 
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2. Czasem pracy kierowcy jest równieŜ czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, 

w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do 

wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, 

których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed 

rozpoczęciem danego okresu. 

3. Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się: 

a) czasu dyŜuru, o którym mowa w § 20, jeŜeli podczas dyŜuru kierowca nie wykonywał 

pracy, 

a) nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu, 

b) dobowego nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w ust. 3 § 18 regulaminu. 

4. Szczegółowe uregulowania z zakresu czasu pracy kierowców określa ustawa z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z 2004 r.). 

 

§ 32 

1. Do czasu dyŜuru kierowcy zalicza się przerwy przeznaczone na odpoczynek, 

przysługujące pracownikowi po sześciu kolejnych godzinach pracy, w wymiarze nie 

krótszym niŜ: 

a)  30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, 

b)  45 minut, w przypadku gdy liczba godzin wynosi więcej niŜ 9 godzin. 

2. Przerwy na odpoczynek, o których mowa w ust. 1, ulegają skróceniu o przerwę w pracy 

trwającą 15 minut wliczanej do czasu pracy, określonej w § 18 ust. 2. 

 

§ 33 

Zasady rekompensowania czasu dyŜuru kierowcy, z wyjątkiem dyŜuru pełnionego w domu, 

określa § 20 ust. 3 niniejszego regulaminu, przy czym za czas dyŜuru, o którym mowa w ust. 

1 § 32 kierowcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z jego osobistego 

zaszeregowania, określonego stawką godzinową. 

 

§ 34 

1. Pracownicy słuŜb utrzymania czystości w Uniwersytecie objęci są systemem zadaniowego 

czasu pracy, który jest określony wymiarem powierzonych zadań z uwzględnieniem norm 

czasu pracy określonych w § 22 niniejszego regulaminu. 

2. W trakcie roku akademickiego pracownicy, o których mowa w ust. 1, wykonują 

powierzone zadania takŜe w soboty i niedziele, z zachowaniem zasad wymienionych 

w § 27 ust. 2 Regulaminu.8 

                                                           
8 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 60/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  
w Katowicach (ust. 1 i 2) 
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§ 35 

Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają 

indywidualne umowy o pracę oraz rozkłady czasu pracy. 

 

§ 36 

1. Poza ustalonymi świętami państwowymi i kościelnymi, dniami wolnymi przewidzianymi 

harmonogramami pracy, Rektor lub Kanclerz, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

związków zawodowych, mogą ustalić inne dni wolne od pracy.  

2. Termin wprowadzania i ewentualnego odpracowania doraźnie ogłaszanych dni wolnych 

ustala się w drodze komunikatów.  

 

ROZDZIAŁ VI 

URLOPY I ZWOLNIENIA 

 

§ 37 

1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się 

biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia 

normalnego toku pracy. 

2. Pracownik nie moŜe zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. 

3. Na wniosek pracownika urlop moŜe być podzielony na części, co najmniej jedna część 

wypoczynku powinna obejmować nie mniej niŜ 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

4. Pracownik moŜe skorzystać z urlopu ”na Ŝądanie”, w terminie przez niego wskazanym, 

w wymiarze 4 dni w kaŜdym roku kalendarzowym, niezaleŜnie od liczby pracodawców, 

z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy. śądanie 

udzielenia urlopu pracownik zgłasza najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 

5. Dokumentem uprawniającym pracownika do rozpoczęcia urlopu jest podpisana przez 

bezpośredniego przełoŜonego karta urlopowa lub karta udzielenia urlopu na Ŝądanie.  

6. Zawiadomienie pracodawcy o rozpoczęciu zaległego urlopu wypoczynkowego nie 

usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy. 

7. Ewidencję urlopów prowadzi Dział Spraw Pracowniczych.  

8. Kierownicy jednostek administracyjnych czuwają nad prawidłowym udzielaniem 

i terminowym wykorzystaniem urlopu przez pracownika. 

9. Pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska obowiązani są w karcie urlopowej wskazać 

osobę, która będzie ich w tym czasie zastępowała oraz jaki będzie zakres obowiązków 

i uprawnień przyjmującego zastępstwo. 
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10. Wykorzystanie urlopu powinno nastąpić w roku kalendarzowym, w którym pracownik 

nabył do niego prawo, zgodnie z ustalonym planem urlopów. 

11. Przesunięcie urlopu - ustalonego w planie - moŜe nastąpić: 

a) na motywowany waŜnymi przyczynami wniosek pracownika, 

b) przez Uniwersytet (w szczególnych przypadkach), jeŜeli nieobecność pracownika 

mogłaby spowodować powaŜne zakłócenia toku pracy. 

12. Część urlopu lub cały urlop nie wykorzystany zgodnie z planem urlopów naleŜy 

pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku. Uregulowanie nie 

dotyczy części urlopu udzielonego „na Ŝądanie”. 

13. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby 

w tym czasie pracował. 

14. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczone na podstawie przeciętnego 

wynagrodzenia w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczynania urlopu; 

w przypadku znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten moŜe być 

przedłuŜony do 12 miesięcy. 

 

§ 38 

1. Pracownikowi moŜe być udzielony urlop bezpłatny na jego pisemny wniosek. 

2. Przez okres uzgodniony między pracodawcami, za zgodą pracownika wyraŜoną na piśmie, 

moŜe być udzielony pracownikowi urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego 

pracodawcy. 

3. Okresu bezpłatnego urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zaleŜą uprawnienia 

pracownicze; przepisu nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie 

przepisami szczególnymi. 

 
§ 39 

1. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy mogą być zdarzenia 

i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemoŜliwiają stawienie się 

pracownika do pracy i jej świadczenie, a takŜe inne przypadki niemoŜności wykonywania 

pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające 

nieobecność w pracy. 

2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności w postaci:  

a) zwolnienia lekarskiego, sprawowania opieki, 

b) decyzji inspektora sanitarnego,  

c) pisemnego oświadczenia potwierdzonego przez dyrekcję szkoły, przedszkola, Ŝłobka, 

d) stosownego wezwania przez komisje poborowe, 

e) przedstawienia adnotacji urzędowej o wykonaniu obowiązku występowania 

w charakterze strony, świadka, tłumacza, biegłego, 
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f) pracownik jest zobowiązany przedłoŜyć najpóźniej w chwili powrotu do pracy po 

okresie nieobecności. 

3. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika: 

a)  wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie 

powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy 

będącej przedmiotem wezwania, 

b) na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub 

Samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego 

postępowanie w sprawach o wykroczenia, 

c) na czas wykonywania czynności ławnika w sądzie, 

d) wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu 

administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed organami do 

spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie moŜe przekraczać 6 dni 

w ciągu roku kalendarzowego, 

e)  na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej 

w charakterze członka tej komisji. Dotyczy to takŜe pracownika będącego stroną lub 

świadkiem w postępowaniu pojednawczym, 

f)  na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień 

ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu 

gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych, 

g)  wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez 

NajwyŜszą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu 

w charakterze specjalisty, 

h)  będącego członkiem ochotniczej straŜy poŜarnej - na czas niezbędny do 

uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich 

zakończeniu, a takŜe - w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku 

kalendarzowego - na szkolenie poŜarnicze, 

i)  będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na czas 

niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej 

zakończeniu, 

j)  na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach 

przewidzianych w odrębnych przepisach, 

k) w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez 

słuŜbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu 

uczestniczenia w szkoleniu poŜarniczym - na podstawie wniosku właściwej 

terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej StraŜy PoŜarnej. Czas koniecznego 



28 

wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która 

kierowała taką akcją, 

l) będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania 

krwi, a takŜe na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację 

krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeŜeli nie mogą one być wykonane 

w czasie wolnym od pracy, 

m) w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyŜszej, 

w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej; łączny wymiar 

zwolnień z tego tytułu nie moŜe przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin 

w miesiącu, 

n) będącego członkiem rady nadzorczej, działającej u zatrudniającego go pracodawcy, 

na czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach tej rady. 

4. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy 

w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.  

 

§ 40 

1. Pracownik moŜe być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia waŜnych 

spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. 

Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba.  

2. Istnieje moŜliwość wprowadzenia dłuŜszej przerwy - do 60 min. - na posiłek lub 

załatwienie spraw osobistych, nie wliczanej do czasu pracy. 

3. Za czas zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeŜeli odpracował 

czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. 

 

§ 41 

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika na czas obejmujący: 

a) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka; zgonu i pogrzebu 

małŜonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 

b) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, 

teściowej, teścia, babki, dziadka, a takŜe innej osoby pozostającej na utrzymaniu 

pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

 

§ 42 

Pracownicy/pracownikowi wychowującej/cemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 

14. przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia. 
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§ 43 

1. Pracownik naleŜący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta 

religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od 

pracy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, z póź. zm.), powinien zgłosić 

pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca zawiadamia 

pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niŜ 3 dni przed dniem 

zwolnienia. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie świąt religijnych przypadających w określonym 

dniu kaŜdego tygodnia. W celu umoŜliwienia pracownikowi obchodzenia tych świąt 

pracodawca, na prośbę pracownika, ustala dla niego indywidualny rozkład czasu pracy.  

 

ROZDZIAŁ VII 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

ORAZ OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 

 

§ 44 

1. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej. 

2. Obowiązki, w omawianym zakresie, kierowników jednostek administracyjnych 

i pracowników w tym wykonawczych określa §§ 10 - 11 oraz § 14 niniejszego 

regulaminu. 

3. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp i ochrony ppoŜ. określa § 4 niniejszego 

Regulaminu.  

 

§ 45 

1. Pracownikom dostarczane są nieodpłatnie odzieŜ i obuwie robocze oraz środki ochrony 

indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych 

odrębnym zarządzeniem. 

2. Za pranie, konserwację i naprawę odzieŜy i obuwia roboczego pracownik otrzymuje 

ekwiwalent pienięŜny. Wymiany zuŜytej odzieŜy i obuwia środków indywidualnej ochrony 

dokonuje się zgodnie z normami odrębnie ustalonymi .  

3. W trybie ustalonym odrębnymi przepisami, na określonych stanowiskach pracownik (za 

jego zgodą) moŜe uŜywać własną odzieŜ i obuwie robocze, spełniające warunki 

wymagane bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracownikowi przysługuje wówczas 

ekwiwalent pienięŜny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. 
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§ 46 

1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy 

i stwarzają bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia pracownika albo gdy 

wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, 

pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając 

niezwłocznie bezpośredniego przełoŜonego. 

2. JeŜeli powstrzymywanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagroŜenia, o którym 

mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagroŜenia, zawiadamiając 

niezwłocznie przełoŜonego. 

3. Za czas powstrzymywania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca 

zagroŜenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

OCHRONA PRACY KOBIET I UPRAWNIENIA 

PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM 

 

§ 47 

Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą szczególnych uregulowań prawnych w zakresie 

ochrony kobiet.  

 

§ 48 

Nie zatrudnia się kobiet przy pracach szczególnie uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia, 

wymienionych w wykazie prac wzbronionych kobietom określonych rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom; stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

§ 49 

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

2. Kobiety w ciąŜy nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 

3. Pracownika (kobiety, męŜczyzny) opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 

4 roku Ŝycia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze 

nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kodeksu pracy, jak równieŜ 

delegować poza stałe miejsce pracy. 
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§ 50 

1. Do innej, odpowiedniej pracy, przenosi się kobietę w ciąŜy: 

a) zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąŜy, 

b) w razie przedłoŜenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, Ŝe ze względu na stan 

ciąŜy nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej. 

2. Stan ciąŜy powinien być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. 

 

§ 51 

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy 

wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niŜ jedno dziecko ma prawo do 

dwóch przerw w pracy po 45 minut kaŜda. 

2. Pracownicy zatrudnionej przez okres krótszy niŜ 4 godziny dziennie przerwy na karmienie 

nie przysługują; jeŜeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, 

przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. 

3. Przepisy w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem stosuje się odpowiednio takŜe do 

pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

  

ROZDZIAŁ IX 

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ PRACOWNIKÓW 

NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

 
§ 52 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy, 

wymaganych kwalifikacji, a takŜe ilości i jakości świadczonej pracy. 

  

§ 53 

1. W Uniwersytecie stosuje się formę wynagrodzenia: 

a)  czasową  

b)  ryczałtową. 

2. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi określają odrębne przepisy. 

 
§ 54 

1. Nauczycielom akademickim wypłaca się wynagrodzenie pierwszego dnia miesiąca za ten 

miesiąc (tj. „z góry”). 

2. Pozostałym pracownikom Uniwersytetu wypłaca wynagrodzenie co miesiąc z dołu 

w ostatnim jego dniu; a jeŜeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie 

wypłaca się w dniu poprzedzającym. 
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3. Robotnikom, kierowcom i pracownikom obsługi wynagrodzenie wypłaca się w ostatnim 

dniu miesiąca:  

a)  wynagrodzenie zasadnicze za upływający miesiąc wynikające z miesięcznej normy 

czasu pracy i ustalonej indywidualnej stawki wraz z dodatkami, 

b)  wyrównanie wynagrodzenia za poprzedni miesiąc, uwzględniające wszystkie 

pozostałe składniki płacowe (premie, nadgodziny). 

3. Pracownikom administracji wypłaca się wynagrodzenie w ostatnim dniu miesiąca: 

a) wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami za upływający miesiąc, 

b) premię uznaniową, za miesiąc poprzedzający wypłatę. 

4. Dla pracowników posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) wypłata 

wynagrodzenia dokonywana jest na konto wskazane przez pracownika. W pozostałych 

przypadkach wynagrodzenie płatne jest do rąk pracownika w kasie uczelni.  

5. Zaleca się pracownikom: nowo przyjętym, a takŜe nie posiadającym rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego zakładanie konta, zarówno ze względu na moŜliwość 

bezgotówkowego uiszczania naleŜności płatniczych, jak i z uwagi na bezpieczeństwo 

pobierania naleŜnego świadczenia.  

 

§ 55 

1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 

a) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni 

w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, 

b) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąŜy - 

w okresie wskazanym w pkt a - pracownik zachowuje prawo do 100% 

wynagrodzenia. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, oblicza się według zasad obowiązujących przy 

ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za kaŜdy dzień niezdolności 

do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1: 

a) nie ulega obniŜeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku 

chorobowego, 

b)  nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku 

chorobowego. 

4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w ust. 1, trwającej łącznie dłuŜej niŜ 33 dni 

w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach.  
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5. W przypadku choroby wynagrodzenie wypłaca się zaliczkowo (przyjmując, Ŝe pracownik 

przepracował miesięczną normę czasu pracy). 

Rozliczenie róŜnicy pomiędzy wypłaconą zaliczką a wysokością zasiłku chorobowego 

następuje przy kolejnej wypłacie. 

 

§ 56 

1. Z wynagrodzenia potrąceniu podlegają: 

a) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 

alimentacyjnych,  

b) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie naleŜności innych 

niŜ świadczenia alimentacyjne, 

c) zaliczki pienięŜne udzielone pracownikowi, 

d) kary pienięŜne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy. 

2. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone  

w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie 

zachowuje prawa do wynagrodzenia. 

3. Inne naleŜności z wynagrodzenia, mogą być potrącone tylko wtedy, gdy pracownik 

wyraził zgodę na piśmie. 

4. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 871 Kodeksu 

pracy, t.j : 

a) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 

przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 

pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy 

tytułów wykonawczych na pokrycie naleŜności innych niŜ świadczenia alimentacyjne, 

b) 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pienięŜnych 

udzielonych pracownikowi, 

c) 90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pienięŜnych 

przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy. 

5. W przypadkach określonych w ust. 3: 

a)  wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości określonej  

w ust. 4 przy potrąceniu naleŜności na rzecz pracodawcy, 

b) 80 % kwoty określonej w ust. 4, pkt a przy potrąceniu innych naleŜności niŜ na rzecz 

pracodawcy. 

6. JeŜeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone 

wyŜej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.  
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§ 57 

1. Pracodawca, na wniosek pracownika, jest obowiązany do udostępnienia mu wglądu do 

dokumentacji płacowej oraz przekazania „wydruku wynagrodzenia” zawierającego 

wszystkie jego składniki. 

2. Nie udostępnia się danych dotyczących wynagrodzenia indywidualnego bez wiedzy 

i zgody pracowników. Dane te stanowią bowiem informacje poufne i korzystają z ochrony 

przewidzianej dla dóbr osobistych; ujawnienie zarobków innym osobom moŜe uzasadniać 

odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie tych dóbr; z zastrzeŜeniem wynikającym art. 

117 a ust. 4, rozdz. „Postanowienia wspólne pracowników uczelni" - Ustawa 

o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z 1990 r. z póź. zm.) 

 

§ 58 

1. Pracownik nie moŜe zrzec się prawa do wynagrodzenia za pracę, ani przenieść tego 

prawa na inną osobę. 

2. Ewentualne zastrzeŜenia co do wielkości wypłacanego wynagrodzenia pracownicy mogą 

wnieść do bezpośredniego przełoŜonego. 

 
ROZDZIAŁ X 

WYRÓśNIENIA I NAGRODY 

 

§ 59 

1. Nagrody i wyróŜnienia przyznaje Rektor lub Kanclerz, na wniosek bezpośredniego 

przełoŜonego lub z inicjatywy własnej.  

2. Nagrody i wyróŜnienia stosowane są w formie: 

a)  pochwały ustnej przez bezpośredniego przełoŜonego, 

b)  pochwały pisemnej, 

c)  dyplomu uznania, 

d) nagrody pienięŜnej. 

ROZDZIAŁ XI 

DYSCYPLINA PRACY 

 

§ 60 

1. Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, 

usprawiedliwiają tylko waŜne przyczyny, a w szczególności: 

a) wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja 

z powodu choroby zakaźnej, 

b) wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika 

osobistej opieki, 
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c) konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, 

d) nadzwyczajne wypadki uniemoŜliwiające terminowe przybycie do pracy, 

e) konieczność wypoczynku po nocnej podróŜy słuŜbowej w granicach do 8 godzin od 

zakończenia podróŜy, jeŜeli warunki odbywania tej podróŜy uniemoŜliwiały 

odpoczynek nocny. 

 

§ 61 

1. NiemoŜności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik powinien 

uprzedzić swego pracodawcę. 

2. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę 

o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu 

nieobecności, nie później jednak niŜ w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub 

za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uwaŜa się datę 

stempla pocztowego. 

3. W razie nieobecności w pracy w związku z: 

a) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego i izolacją 

z powodu choroby zakaźnej, 

b) chorobą członka rodziny pracownika, wymagającej sprawowania przez pracownika 

osobistej opieki, 

pracownik obowiązany jest usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełoŜonemu 

zaświadczenie lekarskie nie później niŜ w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania; 

niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniŜenie o 25% wysokości zasiłku 

przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia 

dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba Ŝe niedostarczenie zaświadczenia 

nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od ubezpieczonego.  

 

§ 62 

1. KaŜdą inną nieobecność, z wyjątkiem podanych w § 61 ust. 3 niniejszego regulaminu, 

pracownik powinien usprawiedliwić na piśmie ze szczegółowym podaniem przyczyn. 

2. Uznanie nieobecności za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną naleŜy do 

bezpośredniego przełoŜonego.  

3. W razie odmowy uznania nieobecności za usprawiedliwioną, pracownik moŜe odwołać się 

do Kanclerza lub osoby przez niego upowaŜnionej.  
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§ 63 

1. Pracownik po przybyciu do pracy jest obowiązany do potwierdzenia swojej gotowości 

świadczenia pracy przez własnoręczne podpisanie listy obecności lub rejestrację 

elektroniczną. Rejestracja obecności odbywa się wg zasady:  

a) lista obecności znajduje się w jednostce organizacyjnej, w której pracownik 

 realizuje powierzony zakres obowiązków lub w innym wyznaczonym miejscu. 

b) w miejsce list obecności mogą być zastosowany system kart rejestracji 

 elektronicznej, wg odrębnych uregulowań. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za codzienne 

podpisywanie list obecności przez pracowników oraz czasowe opuszczanie stanowiska 

pracy. Z chwilą rozpoczęcia pracy, najpóźniej do godziny 8.00, informują telefonicznie lub 

osobiście Dział Spraw Pracowniczych o stanie obecności w podległej jednostce.  

3. BieŜącą kontrolę dyscypliny pracy sprawują kierownicy jednostek organizacyjnych.  

4. Na Ŝądanie pracownika ewidencja czasu pracy musi mu być udostępniona. 

5. Kontroli obecności na stanowisku pracy i podpisywania list obecności dokonują 

bezpośredni kierownicy jednostek organizacyjnych, a w przypadku stanowisk 

jednoosobowych przełoŜeni tych pracowników, którzy ponoszą z tego tytułu 

odpowiedzialność; Kierownicy jednostek, o których mowa wyŜej, organizują wewnętrzny 

system przekazywania danych do Działu Spraw Pracowniczych o stanie obecności 

w jednostce. 

6. Wyrywkową kontrolę dyscypliny pracy, z inicjatywy własnej lub na wniosek kierownictwa, 

zgodnie z ustalanymi zadaniami słuŜbowymi dla tej jednostki, organizuje i przeprowadza 

Dział Spraw Pracowniczych, sprawdzając obecność na stanowisku pracy, porównując listy 

obecności ze stanem faktycznym.  

7. Przygotowywanie się do wyjścia z pracy przed upływem określonego regulaminem czasu 

pracy jest niedozwolone. 

8. Ewentualne wizyty osób postronnych (znajomych, członków rodziny) w miejscu pracy 

naleŜy ograniczyć do niezbędnego minimum, tj. wystarczającego na przekazanie 

istotnych informacji lub zawiadomienia o sprawach waŜnych dla pracownika. 

9. Sposób zabezpieczania pomieszczeń po zakończeniu pracy regulują odrębne 

postanowienia w sprawie zabezpieczania pomieszczeń i przechowywania kluczy oraz inne 

wewnętrzne uregulowania doraźne. 
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ROZDZIAŁ XII 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW 

 
§ 64 

1. W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpoŜarowych, regulaminu 

pracy, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy,  

a w szczególności: 

a) spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez 

usprawiedliwienia. 

b) stawia się do pracy w stanie po uŜyciu alkoholu, 

c) spoŜywa alkohol w pracy, 

d) wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełoŜonych 

wskazówkami, 

e) wykazuje obraźliwy i lekcewaŜący stosunek do przełoŜonych i współpracowników, 

f) nie przestrzega przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, 

g) nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony 

przeciwpoŜarowej.  

mogą być stosowane kary upomnienia lub nagany na piśmie. 

 

§ 65 

1. W przypadku nie dopuszczenia pracownika do pracy lub odsunięcia go od pracy 

z powodu: 

a) nie przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpoŜarowej,  

b) stawienia się pracownika w stanie nietrzeźwym lub spoŜywania alkoholu w pracy, 

c) opuszczenia dnia lub stanowiska pracy bez usprawiedliwienia 

moŜe być zastosowana kara pienięŜna. 

2. Kara pienięŜna za jedno przekroczenie, jak i za kaŜdy dzień nie usprawiedliwionej 

nieobecności pracownika nie moŜe być wyŜsza od jednodniowego wynagrodzenia 

pracownika, a łączne kary pienięŜne nie mogą przewyŜszać dziesiątej części 

wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek 

pienięŜnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych. 

3. Kara pienięŜna nie wyklucza zastosowania kary dyscyplinarnej, w trybie i na zasadach 

określonych przepisami. 
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§ 66 

1. Kary, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie mogą być zastosowane po upływie 

2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 

3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 

2. Kara moŜe być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 

3. Kary wymierza Kanclerz, na wniosek bezpośredniego przełoŜonego, a w przypadku 

pracowników zatrudnionych przez Rektora - kary wymierza Rektor. 

4. JeŜeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik moŜe 

w ciągu 7 dniu od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie 

sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem 

sprzeciwu. 

5. Odwołania od udzielonych kar rozpatruje Rektor lub Kanclerz. 

6. Wymiar kary, zatarcie kary, zasady ochrony uprawnień ukaranego reguluje Kodeks pracy. 

7. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia 

obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek 

pracy.  

 

ROZDZIAŁ XIII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 67 

1. Inspektorzy: ds. bhp i ochrony przeciwpoŜarowej zapoznają nowo przyjmowanych 

pracowników z obowiązującymi przepisami z zakresu bhp, ochrony ppoŜ. oraz 

postanowieniami dotyczącymi ochrony mienia. 

2. Dział Spraw Pracowniczych odpowiedzialny jest za zapoznanie nowo przyjętych z treścią 

niniejszego regulaminu pracy. 

3. Sposób przyjęcia do wiadomości obowiązujących w Uniwersytecie przepisów, o których 

mowa w ust. 1, 2, ustalają kierownicy jednostek zapoznający pracowników 

z wewnętrznymi aktami prawnymi.  

4. W sprawach skarg i wniosków przyjmują: 

Rektor   w czwartek w godzinach: od 8.00 - 10.00 

Kanclerz  w czwartek w godzinach: od 9.00 - 11.00 

5. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się 

pracownikom Biura Rektorskiego. 

6. Informację wskazującą miejsce przyjmowania stron w sprawie skarg i wniosków 

umieszcza się w widocznym miejscu we wszystkich obiektach akademickich.  

7. Zmiany do Regulaminu zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi. 
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8. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

pracy. 

9. Powołane w Regulaminie przepisy z zakresu prawa pracy udostępnia Dział Ogólny. 

10. Regulamin, po podpisaniu przez Rektora, chodzi w Ŝycie w dwa tygodnie po podaniu go 

do wiadomości pracowników Uniwersytetu w sposób zwyczajowo przyjęty  

w Uniwersytecie oraz poprzez wywieszenie w gablotach zlokalizowanych 

w dydaktycznych i administracyjnych budynkach akademickich. 

 

Katowice, dnia 12 maja 2005 r. (z późn. zm)  

 


