
ZARZN)ZENIE NR 5412009

REKTORA LINIWERS YTETU SZCZECŃSKIEGO

zdnia22lipca2009 r.

w sprawie opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu pracy
w Uniwersytecie Szczecińskim

Działając napodstawie art.66 ust. 1 i 2 ustawy zdniaL7 |ipca 2005r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.) w związku z art. 104-7043 Kodeksu pracy
zarządza się' co następuje:

$ 1. Publikuje się w załącznlku do niniejszego zarządzenia jednolity tekst Regulaminu pracy
w Uniwersytecie Szczecińskim wprowadzony w Życie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu
Szczecińsktego z dnia 31 stycznia 1997 r. (tj. zarz. nr 4012004) z uwzg|ędnieniem zmian
wprowadzonych zarządzeniem nt 5312009 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2I
Iipca 2009 r. zmtentającym zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie
wprowadzenia Regulaminu pracy na Uniwersytecie Szczecińskim.

$2' Zarządzenie wchodziw Życie z dniem podpisania.

proJ, drhab,Walde



Załącznik do zarządzenia nr 54/2009

REGULAMIN PRACY

w Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie

Rozdział I
Przepisy wstępne

$1
Regulamin ustala organizację i porządek pracy oraz zw:rązane z tym prawa i obowiązki
pracownikó w oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, Zwanego dalej,'Uczelnią''.

$2
Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników Uczelni nie będących
nauczycielami akademickimi' a w odniesieniu do nauczycieli akadęmickich w zakresie nie
uregulowanym przepis ami szczególnymi.

$3
Przed dopuszczeniem do pracy kaŻdy pracownik Uczelni zostanie Zapoznany z przepisami
Regulaminu a podpisane zaświadczenie o zapoznaniu się z jego treŚcią zostanie załączone do
akt osobowych pracownika.

Rozdział II
obowiązki Uczelni

$4

Uczelniaobowiązana jest m. in.:
1/ ustaliÓ zakres obowiązkow pracownika,
2l wskazaó pracownikowi stanowisko placy oTaZ dostarczyÓ niezbędne materiały i
urządzenia,
3l zapoznać pracownika z wewnętrznymi przepisami organtzacyjnymi a w szczególnoŚci
dotyczącymi porządku pracy' zabezpieczenia mięnia, zabezpieczenia tajemnicy państwowej
i służbowej ,bezpieczeństwa i higieny pracy w tym o ryzyku zawodowym' które wiąże się z
wykonywaną prac% oraz ochrony przeciwpozarowej, a takŻę zasad wynagradzania,
zaliczania stazu pracy, udzielania urlopów i Świadczeń socjalnych'
4l zapewnić,bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić szkolenie pracowników
w zakresie bhp i p.poż.' w tym o ryzyku zawodowym' które wtĘe się z wykonywanąpracą
5l zapewnić pracownikom przysługującą odzieŻ ochronną roboczą sprzęt ochrony
osobistej
i środki ochronne,
6/ tęrminowo i prawidłowo wypłacać pracownikom wynagrodzenie,7
7l zaspokajać w miarę posiadanych środków' socjalne potrzeby pracowników,



8/ stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oTaz wyników ich
pracy,
9l kształtowac zasady współzycia społecznego a takŻe stwarzać warunki do ich
pr ze str ze gania pt ze z p rac o wnikó w,
10/ prowadzić dokumentację w Sprawach związanych ze stosunkiem pracy otaz akta
osobowe pracowników,
IIl przeclwdziałae dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczęgólnoŚci ze względu na płeó,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię' narodowośó, przekonania polityczne, przyna|eŻność
związkową pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną a takżę ze względu na
zatrudnienie na czas okreŚlony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym vrrymtarze
czasu pracy,
12l udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w
zatrudnieniu w formie pisemnej informacji otazw formie zarządzen Rektora Uczelni.
l 3 l pr zeciw działaÓ mobb ingowi.

S4a

l.Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania
stosunku pracy' warunków zatrudnienia' awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawnoŚć' rasę' religię, narodowoŚć, przekonania polityczne, przynaleŻnośó
zwtązkową pochodzenie etniczne. wyznanie' orientację seksualną a takŻę bez względu na
zatrudnienie na czas określony lub nieokreŚlony albo w pełnym lub w niepełnym Wmiarze
czasu pracy.

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób,
bezpośrednio lub poŚrednio, Zptzyczyn określonych w ust.1.

3' Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku
przyczyn określonych w ust. 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji
mniej korzystnie niz inni pracownicy.

4. Dvskr1,'nrirłclrł;ririe 1:ł;śre<!łłi* istrrięie rvtęri-v, gd-\.' na sIłtitęk poztirni* neutlalttegłi
ptlstanorviettił, e;lslclsowanĆgc kr'.',"tr*rium lub pocljęt*go clzii-rł*nia rv-l.'stepLrią lLlb mrigł3.'b'v
rł1'stąpić nickorz5''stll* ti-vspraporc^]e albo sz';z*gćrlnie rłickorz-vsttła sytrracja rv zakre sie
tlarviązirnia i r*zrvii1zitnia st*sunktl pracv" lvarunkón zatruclni*nia" ł}1"Ył1ns0\\.'irniir oraz ciłrstępu
clo szkol*ni;ł rł celtl płr<-lnłlsz*ltia krvali{lliacji zar.vłli1rilvYch rvobee lvsz3,'stkiclr lub znacznej
1iczb3'' prac*lr,'nikÓtł: lr*leząc3''clr rił g}upy lv.vróznionej ze lvzglęclu nir jeclną lub killła
prz'vczyn okr*ślelnych lł, $ l. e li,vba Ż^e pcstanrr.vienic" kr_vteliunł lub deiałanic jest
obiekt"vivnie uzas;rłJ.tłił'}llf Zf rłzglęciil na zgocln-v Z plłl\Ą/eln cęl, ktć.lt:-v nla li.vĆ łrsiągrriętv" a
śrorllii słLlei5:e łsią*rrięcirt tegc celu są rvlaściu,e i liłltlięr,zne'

5. Przejarvefi"l ł15,5[1-yroinorvania rv r'ozutnirIriłl usl. 2 jesl takzc:

11 clziałanic pł:lega'iącc tlir zachęeaniu innej osł:by i{tr n.łrusz*nia z;rsacl,v rć:r.vnegrl

trrakl*i.vania r'ą' zalrudnieniu lrrb tr;rkiizirniu.ie.i :raruszenia tej z;rsael"v.

2) rriepoŹąłtrane gaclrorv;-rni*. kttircgri r:e1em lub sltLitkiem jest naru'sz*nie godrraści
pracorł'nika i stlvclrx*itie rvrllł** lli*go aastr"aszaiąccj, rvrogicj. ponieająccj. uprrkirrzają*ej
l ri b urvłac z a.j ąłł.1 attt: i: s{'* r'v { nrłl l * s tor,va n i,;)'

ó. Dyslłl-vminclrł'iłnielł ze '',ł'zględu na pł*ć j*sl tirkŻe licrŹile niepoŻi1iiarrę zac}rolvanie cl

clrarakt*rze s*]tsualnun ]ub cclnoszącc si"ł el* płci 1łracorvnika, klor**o celetn ]ub *l<.u1]<iem

.!est rlarrtsz*ni* gtłdności ;:lr;rcorvnik;ł' rą, szczcg'ólności str.l,orz*nie lvc;bęc niego zirstrasaaiąccj"



\\'rogięi" p*l1izaią'fj. upł:kirrzajar:ej lrlb rrlł1a*zaii1ł*j atlrrł:sfi:r'v; nil zaclłow;łnie tr: mtlg;1 się
skłar1ać tiz.r;cz:lę,lvet-lłalne 1ub płlzalr'erbzll*e elcnrelltrr'' (tnolest*rvarrie seksualne).

7.'4.asad,v lórvncgo traktor,va:rja r,v zatrrtilnieniu iric t:anrszają e1ziałzrniir. pi:oporcjonalne ł1rl

osiirgnięcia zgoi1ll*głl Z pri}wctlł cęlu rózni*orv*nia S-Ytl"xrcii grr;iłorł,niI;a, polegaiące nir:

1) nir.z;łtruc1tri:rniu ;li';tccrłlnikil e jeeinej łub lłilku przvcz'V_n o1łr'eślorrrl,'c1r r,ii ust.1. jeŹeii
rcltlz'aj prac-Y lub rvan"tlrk; jej n1,'kon3,'rvarnia porvoi1łią, ż'ł prvy:vł/*na 1ub przycz-vnv
rł'1''nrieni*n* w tvll} ;rrzcpisi* S.Ł rzecz.Ylvist.vltt i rle*'vdLlja*ym 1vYlnaganienl ziirvodor.l,ynl
stłłrvi an-Y m prac o l,vtri1łr"l''l,i.

?i rq"porvi*rJzeliirt praecllvnikolvi rvarunkr'1lv z-iltrrtdnienia rą, za]<resic łvymiaru czilsŁl
plac}'' .jezeli j*st tr:l uz*s;rłlnił'łne prz'vcz1''nalni 'nii: rlot-vczi1c.vmi pracł:rł'ltikćru, b*z
pr:rvoł.vrv;-lt:iłl się na intli1 l)rz}'"cz.vnę lłrl: ir:rre p{r'>|CŻ",v11v rv,r,nlięnione r.v ltst" 1,

3} stosorłirrliu srłlclliÓll- kt*lc rÓŻrricują s5.'tuację p1'tw11'ł pracorłłilła, ze lvzgiedu tra
**hrł'łlrę rclł"j z i ci c l stlr'a lub rłi cpcł n r-ł strrrarvno ść'
4) stł:sarł,arlill iłrr,1*ritltn st;:zu plilcy przy ustalaniu lvarrtnkórv zatrudniania.i zwalniirnia
pracolvnikÓw, zitsitti lv.vn.tgr;riizanin i aw.t11so!ł.Tlria clriłz rlostę1:u clo szkolęnia w eelłi
płclnoszenia kr.i'a1i{i1racii z:ttvorllrgi-ych, eo ułts*rinia *clnri*nne trrrkttr'vanie placirlvtrikÓrv
ze ivzglęłlrr tla rvi*]<.

Rozdział III
obowiązki pracownika

ss

Pracownik jest obowiązany wykonywaó pracę sumiennie i starannie oraz stosowaó się do
poleceń ptzełoŻonych dotyczących pracy, jeŻelt nie są one Sprzeczne z przepisami prawa lub
umowąo pracę.

$6

Pracownik jest obowiązany w szczególności:
Il vqkorzystywaó w pełni czas na wykonywanie obowiązków pracowniczych,
2l ptzestrzegaó ustalonego w Uczelni czasu pracy i porządku,
3l przestrzegaó przepisów i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisów
pr zeciw p ożarowych i ob owiązuj ących w Uczelni,
4l dbać o mienie Uczelni oraz zapobiegać marnotrawstwu i naduzyciom,
5l ntezwłocznie zgłosić bezpośredniemu przełozonemu fakt włamania do budynku
Uczelni,
kradzieŻy mienia lub innych okoliczności mogących powodowaó powstanie szkody w
mieniu Uczelni,
6l przestrzegaó tajemnicy państwowej i służbowej, określonych odrębnymi przepisami,
7l zachowaó w tajemnicy informacje techniczno-ekonomiczne i organizacvjne, których
ujawnienie mogłoby narazic Uczelnię na straty,
8l przejawiać koleżeński stosunek do współpracowników' okazywaó pomoc młodszym
pracownikom, przestrzegac zasad współzycia społecznego'
9l w związku z ustaniem stosunku pracy rozltczyc się zUczelnią i uzyskać odpowiednie
rłpisy w karcie obiegowej'

$6a

Uczelnia moŻe rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia zwiny pracownika w razie:
1l cięzkiego naruszenia ptzez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,



2l popełnieniaprzez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa' które
uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest
oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
3/ zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na
zaj mowanym stanowisku.

Rozdział IV
Czas pracy

$7

Pracownik powinien w pełni wykorzystać czas pracy na wykonywanie obowiązków
pracowniczych.

s8

1. Czas pracy pracowników:
Il Przeciętna tygodniowa norTna czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz pracowników obsługi
wynosi 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym. Praca w granicach nie
przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzien w okresie
rczltczęniowym nie stanowi pracy w godzinach nad1iczbo!\Ych.

2/ bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej, mających uprawnienia
bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i
informacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach : starszego kustosza, starszego
dokumentalisty dyplomowanego, kustosza, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta
bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asystenta bibliotecznego,
asystenta dokumentacji i informacji naukowej, kustosza bibliotecznego, starszego
bibliotekarza, starszego dokumentalisty wynosi 36 godzin tygodniowo,

3/ naukowo-technicznych, administracyjnych i ekonomicznych wynosi 40 godzin w
pięciodniowym tygodniu pracy.

2. Pracownicy:
1/ o których mowa w ust' 1pkt 1 rozpoczynająpracę o godz.J,00 akończąo godz.
15.00, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach sprzątaczek i
porządkowych, ktorzy pracują według harmonogramu sporządzonego przez
bezpośredniego przełozonego.
Praca nie moze jednak rozpoczynać się póŹniej ntŻ o godz' 13,00.

2l o ktorych mowa w ust. I pkt 2 rozpoczynają i kończą pracę w godzinach ustalonych w
harmono gramach pracy, sp or ządzany ch pr zez bezp o Średnie go przeło Żone go,

3/ o których mowa w ust. 1 pkt 3 tozpoczynająpracę o godz. J,I5 akończąo godz.
1 5,1 5.

$e

1.Dla stanowisk pracy, na których zachodzi koniecznośc przedłuŻenia dobowego wymiaru
czasu placy, tj. pońierów' recepcjonistów' szatniarzy, palaczy c.o.' przyjmuje się w Uczelni
okres rozliczeniowy wynoszący 3 miesiące.



2.Harmonogram pracy sporządzany na okres rozliczeniowy podaje się do wiadomości
pracowników co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem okresu roz|iczeniowego' w sposób
zv,ryczajowo przyjęty w Uczelni.

$9a

1. W jednostkach organizacyjnych Uczelni, w których praca wykonywana jest równiez w
niedziele i święta harmonogramy prac pracowników powinny przewidywać udzięlęnie dni
wolnych od pracy w zamian Zapracę w niedzielę i święta ztym, że co najmniej raznatrzy
tygodnie pracownik powinien korzystaó zniedzidri wolnej od pracy.

2. Dnl wolnych od pracy, wynikających z rozĘadu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu
pracy nie wlicza się do urlopu.

$10

Godziny rozpoczynania i kończenia placy pracowników zatrudnionych w niepełnym
wymiarze czasu pfacy ustala indywidualnie bezpośredni przełożony pracownika.

$ 11

Pracownicy mogą byó zatrudniani poza obowiązującym czasem pracy' na zasadach
określonych Kodeksem pracy lub przepisami szczególnymi.

s12

Rektor, lub upoważniony ptzez niego pracownik, moze dla niektórych komórek
organtzacyjnych ustalić inny czas rozpoczynania i kończenia pracy, zaIeŻnie od aktualnych
potrzeb wynikających z rcaltzacji bieżących zadan, jednak z zachowaniem obowiązującego
wymiaru czasu pracy oraz prawa do co najmniej 1 1 godzin nieprzerwanego odpoczynku, na
zasadach wynikających z Kodeksu pracy.

$ 13

l{ektł;r" n{1 un1$tv\'v0wal1-Y rvltitlsł:k glrircorłłti|l*, nloze zczrvcrlić na znlianę godzin
rozpoczYll,{niłl i ]iłlliczetria pt'ac.v. Znliana ta nie tnłlże ptllrloilorvł:ć ztnni*jszenia łv-vmiaru
cZaS u pl"'l C.Y łbo lv i ąz*j ;łc e g{} 1] ł'.t c o rvni ka

$14

Praeorvnic-v {-]czt:]lri" któryclr CZas pl"'lcY 11'.ynł;si cil najnni*j 3ó goilzirr t1''godniorr'o. rv
uzasaclnion-ve h pra3,'padka*h lnCIgą pracr-łrvać rvedlłrg rrtcholnego 0ZŁ1SŁl pra*"v,
rvprorvaeizłrne*i] przez ]rierolvnika.jeclnostki ł:rgatrizae1,1ne.i,z'azgocli1 l{.ei<tora

$1s

1. Wykonywanie pracy według zasad określonych w $ 13 polega na tym, że pracownik
obowiązany jest do przepracowania 8 godzin w ciągu dnia, nieza|ężnie od godzin rozpoczęcia
pracy.

2. Stosując ruchomy czas pracy na|eży uwzględnió, iŻ rozpoczęcie pracy nie może nastąpić
wcześniej niż o godz. 7,I5 a je1 zakonczenię nie póŹniej niŻ o godz.2I,00, z zachowaniem



prawa do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, ta zasadach wynikających z
Kodeksu pracy.

$ 15 a

1' \Ą/ prz-vpirłlku pl;:ccllvnikłirv zatrrtdtrion1'-ch na stanorą,isku reciaktara ltrh korcktfil"A \Ę,

Wyrlarł,nictlvi* }Jirukorv"vnł l.Irrilv{:rs"vtettl Szczecińs]<iegłl dopuszcza się śr,r'iaciczenił pt7'ev'
pracorvnilia pIac-Y pi:za L; czelnią.
2' Czas prae"v ptsra Licz,elnią nie rłi{lzc przektat'zał elrł,óclr p*k.veh dni rcllroczych { 2x Ł{

goclzin rł:boczy*h) t.vgor1nioi.l'r:. W rilntach śił,iar]cz*nia pra*v ylł'łz'tt |;cr.elnią ilopuszcza się
śi.l,iadczerrię pfilc.v płitriid oborviązujące praccir,vnikir l10r1'l1},' cz.i$t]' pracy p{) uzvskaniu
pisenrnej zgodv I)y'elitora W.vrlalłłriclr.vzr }Ieiuliclvego L;rrir,vers}r|etu Szczecińskiego.
j. Warun]łi śi'viaclcz*niil prirc1'' pcrza 1jezelnią' a lr, szłzegÓlnośr:i nriejsce, dni i godzin,v
Śi,l iaclr:zęn!* }}l.tc'1 {}r'ęv' rvs-kłzilnie sprzętu i ł:;lrł;glanl$\Ą.allia, l1Ł1 któr'vm będzie 01'lA

rvykonyrvana ł:lil'eślł łlł!ręlrne porłlztllrrienie zar'vieriłl* Z prŁ}C$\.vrrikiem' 0sobą reprezentrrjącą
Licz*lnię rv zrrląresię aavłzltctłs p*rrlzunrienia oraz r"istal*nia jegcl rvarunkÓlv j*st Drl,relitor
W'vdalv rł i ctwa }J auktr w* gł_r { J * i lvĆrsYtetu S zczec i ń s ki cgo'

$16

O rvprowadzeniu w jednostce organizacyjnej ruchomego czasu pracy jej kierownik
powi adamia ni ezwłoc znie D ział S praw o sobowych'

$17
Za prawtdłowo i w pełni wykorzystany przez pracownika czas pnacy oTaZ za jej jakośó
odpowiada bezpośredni ptzełoŻonY pracownika'

$ 18

Pora nocna obejmuje czas od godziny 2I,00- 7,00, zakaŻdągodzinę przepracowaną w porze
nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie W wysokości określonej przepisami o
wynagradzaniu.

$le

Niedziele i Święta okręślone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.
Zapracę w niędziele i święta uwaŻa się prace wykonywanąpomiędzy godzinami 6,00 w tym
dniu a 6.00 dnia następnego.

$20

JeŻęIi dobowy wymiar pracy wynosi co najmniej 6 godzin wprowadza się przerwę w pracy
trwającą 15 minut, którą wlicza się do czasu pracy.
Szczegółowy rozkład czasu pracy uwzględniającą plzerwę, o której mowa wyżej, ustala
bezpoŚredni pr zełożony pracownika.

$21

Pracownik winien stawió się do pracy w takim czasie' aby w godzinie rczpoczęcia pracy
znajdował się na stanowisku pracy'



s22

1. W Uczelni dniami roboczymi sądni od poniedziałku do piątku.

2. Dla grup pracowniczych, których praca niezbędna jest w sobotę lub niedzielę kierownik
jednostki ustala dzięn wolny od pracy w innym dniu tygodnia, z zachowaniem 3

miesięcznego okresu r oz|tczeniowego.

3. Ewidencja czasu pracy prowadzona jest w jednostce organizacyjnej.

s23

I]lvirlencja alrst--ncji pł:ac*'łrłnikł1\Ą, lv pracy znajdrije się lv t}ziale Sprar.v (Jsobolvych"

Rozdział V
Organizacja i porządek pracy

s24

Pracownik po przybyciu do pracy obowiązany jest podpisaó listę obecności znajdującą się w
portierni budynku lub w innym ustalonym miejscu.

$2s
Pracownik, który spóŹnił się do pracy powinien usprawiedliwić spóznienie u bezpośredniego
przełożonego.

s26

Decyzję o uznaniu spóŹnienia Za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione podejmuje
bezpośredni przełoŻony pracownika w porozumieniu z Kierownikiem Działu Spraw
Osobowych.
W stosunku do kierowników komórek organizacyjnych decyzję taką podejmuje bezpoŚredni
przełoŻony.

521

Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecnoŚci pracownika podejmuje Rektor lub upowazniony
przez niego pracownik, po zapoznaniu się z opiniąbezpoŚredniego przełoŻonego pracownika.
o uznaniu nieobecności Za nieusprawiedliwioną zawiadamia się pracownika oTaZ
bezpośredniego przełozonego a dokumentację przekazuje do Działu Spraw osobowych.

$28

opuszczenie miejsca pracy w czasie godzin pracy jest dozwolone wyłącznie za zgodą
bezpośredniego przełozonego.

$2e

Załatwianie Spraw społecznych, osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową
powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.



Zwolnienia od pracy dla załatwtenia takich spraw w czasie godzin pracy dopuszczalne jest
tylko w razie konieczności l na zasadach określonych w rozporuądzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnla 15 maja 1996 r. w sprawi sposobu usprawiedliwiania nieobecności w
pracy orazudzie|ania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz.28I zpóżn. zm.).

$30

Uczelnia jest zobowląZana zwolnió pracownika od pracy w trybie t na zasadach określonych
odrębnymi przepisami w celu wykonywaniazadan lub czynności:

1/ ławnika'
2 l członka komisj i poj ednawczej,
3l obowtązku Świadczeń osobistych wynikaj ących z:

a/ wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
b/ stawienia się na wezwanie organu starl'jcniii się na r.vęzr,vanie ofga]lu arlrninistracji
rząclorvej lub samorządu tery'torialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu
prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia Najwyższej Izby Kontroli w
zwlązku z pr ow adzonym po stępowaniem kontrolnym,
c/ przeprowadzenla obowiązko!\Ych badań lekarskich i szczepien ochronnych, jezeli nie
jest mozliwe ich przeprowadzenie w czasie wolnym od pracy,
d/ oddania krwi albo przeprowadzeniazleconychprzez stację krwiodawstwa okreso!\Ych
badań lekarskich,
e/ występowania w charakterze biegłego w postępowaniu administracyjnym' karnym
przygotowawczym, sądowym lub przed organem prowadzącym postępowanie w sprawach
o wykroczenia,
f/ występowania w charakterze strony lub świadka w postępowaniu przed komisją
pojednawczą
g/ pełnienia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej oraz społecznęgo
inspektora pracy.

$ 31

Zwolnienie od pracy pracownik wpisuje w ksiązce ,,Ewidencja nieobecności w godzinach
pracy" i zaznacza w uwagach jaki ma ono charakter.
Godzinę wyjścia i powrotu do pracy pracownik potwierdza podpisem'

$32

Książki ewidencji nieobecności w godzinach pracy znajdująsię w portierniach budynków lub
w innym ustalonym miejscu.

$33

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzą ewidencję odpracowywania czasu
udzielonego zwolnienia od pracy.

Ż. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzą ewidencję vvyjśó służbowych
podlegających im pracowników pełniących funkcje inspekcyjne, kontrolne, nadzorczę albo
wykonujących często lub stale prace na terenie Uczelni poza siedzlbąjednostki.



$34

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzęnia za czas zwolnienia od pracy na zasadach
okreŚlonych w rozpor ządzeniu, o którym mowa w $ 29.

$3s

1. Przebywanie pracownika poza godzinami pracy na terenie Uczelni wymaga uzyskania
zgody Rektora lub upoważnionego przęz niego kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Pozostawanie w pomieszczeniach Uczelni po obowiązujących godzinach placy pracownik
kaŻdorazowo zgłasza i wpisuje do rejestru prowadzonego W portierniach budynków.

3. Pracownicy po godzinach pracy nie mogą na teren Uczelni wprowadzać osób nie będących
pracownikami Uczelni.

$36

Wstęp i przebywanie na terenie Uczelni pracowników w stanie po użyciu alkoholu jest
niedozwolone.

$37

Po zakończeniu pracy pracownik obowiązany jest uporządkować swoje stanowisko pracy i
zabezpieczyć swoj e dokumenty.
Pomieszczenia służbowe naleŻy pozamykać a klucze przekazac do portierni.

s38

Za właściwe zabezpieczenlę pomieszczeń odpowiedzialność ponosi kierownik komórki
organizacyjnej.

Rozdział VI
Urlopy wypoczynkowe

$3e
1. Urlopu wypoczynkowego' na podstawie ustalonego planu urlopów, udziela Rektor lub
upowaznio ny przez niego pracownik.

2. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być
udzielony poza planem urlopów.

2a. Na Żądanle pracownika, w terminie przez niego wskazanym udziela mu się urlopu w
wymiarze nie więcej niz 4 dni w każdym roku kalendarzowym.
Pracownik zgłasza Żądante urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, w obowiązujących
pracownika godzinach pracy.

3. Plany urlopów pracowników poszczegolnych jednostek organizacyjnych winny byó
złoŻone w Dziale Spraw osobowych w terminie do 31 marcakażdego roku kalendarzowego.

$40
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Dokumentem uprawniającym pracownika do rozpoczęcia urlopu jest wniosek urlopowy
podpisany prZęZ Rektora lub upoważnionego przez niego pracownika, z wyjątkiem sy.tuacji, o
ktÓrej mowa w $ 39 ust. 2a.

$41
Ewidencj ę urlopów udzielanych pracownikom prowa dzi Dział Spraw osobowych.
Nadzór nad terminowym wykorzystywaniem urlopów podległych pracowników sprawuje
kierownik jednostki organizacyjnej.

s42
Pracownik zajmujący stanowisko kierownicze obowiązany jest we wniosku o udzielenie
urlopu wskazać osobę' która będzie go zastępowała w tym czasie oraz zaktes udzielonych jej
uprawnień.

s43
Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów naleŻy pracownikowi udzięlić
napóżniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Rozdział VII
Urlopy bezpłatne

s44

Na pisemny wniosek pracownika Rektor moŻe udzielió mu urlopu bezpłatnego.

$4s

okresu udzielonego urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy' od którego zaleŻą
uprawnienia pracownicze, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej'

s46

Na zasadach określonych przepisam| szczegolnymi udziela się urlopu bezpłatnego:
Il dla pełnienia mandatu posła lub senatora'
2/ pracownikowi podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez
skierowaniaUczelni,
3/ skierowanym do pracy za granlcą na okres skierowania,
4l na czas pełnienia w wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru
wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

Rozdział VIII
Wynagrodzenie za pracę.

$47

Za wykonywanie powierzonych obowiązków pracownicy Uczelni otrzymują wynagrodzenie,
zgodnie z aktem nawiązującym stosunek pracy.

$48
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$s6

1' Z vu1,nagrodzenta zapTacę - po odliczeniu za|iczki na podatek dochodowy od osób
ftzycznych i składek na ubezpieczenia społeczne - potrąceniu podlegajątylko następujące
naleŻności:

1/ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń
alimentacyjnych,
2l sumy egzekwowane na mocy tytułow wykonawczych na pokrycie należności innych
świadczenia alimentacyj ne,
3 l zaliczkt pieni ężne udzielone pracownikowi,
4lkary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu placy.

Potrąceń dokonuje się w podanej wyżej kolejności.

2. Potrącenia mogąbyć dokonywane w następujących granicach:
y w razię egzekucji Świadczeń alimentacyjnych - do wysokości ttzech piątych
wynagrodzenia,
2l w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaIiczęk pieniężnych - do
wysokości połowy wynagrodzenia.

3. Potrącenia, o których mowaw ust. 1pktZ i 3 nie mogąw sumie ptzekraczać połowy
wynagrodzenia, ałącznie z potrąceniami, o których mowa wust. 1 pkt 1 -trzęch piątych
wynagrodzenia.

4. Niezależnie od potrąceń, o których mowa WŻej, kary pieniężne potrąca się w granicach
określonych w ań. 108 Kodeksu pracy.

5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega egzekucji na zaspokojenie świadczeń
alimentacyjnych w całości.

6. Należności inne niż wymienione w ust. 1 mogąbyć potrącone Z wynagrodzenia zapracę
pracownika tylko za jego zgodąwyraŻonąna piŚmie.

Rozdział IX
Bezpieczeństwo i higiena pracy

$s7

Uczelnia oraz ptacownicy zobowiązani są do ścisłego przesttzegania przepisów i zasad
bezpteczenstwa i higieny pracy orazprzepisów o ochronie przeciwpoŻarowej.

$s8

Uczelnia zobowtązana jest zapoznac pracowników z ptzępisami i zasadami bhp oraz
przepisami o ochronie przeciwpoŻarowej, a pracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z
nimi.

$se

t. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę przeciwpożarową w Uczelni
odpowiedzialność ponosi Rektor.
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2. Rektor jest obowiązany chronió życie i zdrowie pracowników i studentów poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

$60

1. Rektor tworzy służbę bezpieczenstwa i higieny pracy' zwanądalej ,,służbą bhp'', pełniącą
funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W Uczelni służbę
bhp stanowi Inspektorat BHP l' ppoŻ.

2. Rektor powołuje komisję bezpieczenstwa i higieny pracy' jako swoj organ doradczy i
opiniodawczy. w skład komisji bhp wchodzą pracownicy służby bhp' lekarz sprawujący
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, przedstawiciel Kwestora, oraz
przedstawiciele uczelnianych organizacji związkowych, w tym społeczny zakładowy
inspektor pracy oraz wydziałowi inspektorzy pracy.

$61

1. Dziekani oTaZ kierownicy międzywydziałowych i ogólnouczelnianych jednostek
organizacyjnych Uczelni są obowiązani znać, w zakręsie niezbędnym do wykonywania
ciążących na nich obowiązkÓw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

2. Dziekani oTaz kierownicy międzywydziałowych i ogólnouczelnianych jednostek
organizacyjnych Uczelni' obowiązani są do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy w swoich jednostkach. obowiązek ten wynika z odpowiedzialności wobec
pracowników, w szczególności obowiązani są oni do:

1) zapewnienia, by obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy
spełniały wymagania doty czące bezpieczeństwa i higieny pr acy,
zapewnienia, aby budowa, przebudowa, rozbudowa , nadbudowa albo zmiana
pr zeznaczenia użytkowani a obiektu budowl ane go albo zaj mowane go pomie sz czenia była
wykonywana na podstawie stosowanych pozwoleń organów administracji budowlanej,
przepisów bhp i ochrony ppoz'.
wyposażenia stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, spełniające
wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach,
stosowania szczegółowych instrukcji bhp między innymi podczas wykonywania prac
niebezpiecznych ( vqłkaz tych prac reguluje odrębne zarządzenie Rektora ), kart
charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych, zawierających postanowienia
dotyczące zapobiegania zagtoŻeniom dla zdrowia i zycia|udzi oraz prac spawalniczych,
które mogą być wykonywane przęz firmy zewnętrzne w czasie prac remontowo
budowlanych obiektów,
zapewnienta, aby prace przy których istnieje możliwoŚć wystąpienia szczególnego
zagrożenta dla zdrowia lub życia pracowników' a w szczególnosci zagroŻenia pozarowe,
wybuchowe, poraŻenia prądem elektrycznym' wydzielania się tĄących i szkodliwych
gazów, wykonywane były ptzez co najmniej dwie osoby' w celu zapewnienia asekuracji'
stosowania tylko substancji i preparatów niebezpiecznych oznakowanych w sposób
widoczny umożliwiający ich identyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zapervnicnia" aby niebezpieczne su'lrstancjc i prepal'ill-v clrełriczne był,v przeclrrrrvyrvane
\Ą/ ealerlinięt5,'e 1r, rvyraŹnie cłznakcwair3."r}r płlrlrieszcz*niaclr i niiejsca{rh clo tęgo
prz-vst*SŁ}wan_vi;Łl' w opakłr.vaniach clrroniąc3.c} prr.ed ich sr_kcldiir,rryni lrrb
n i eb*zpi e*znytir rJz i ;rłan i e tn' pozaręrn *rł,o ntual ni* rłybucilent,

Ż)

r)

4)

s)

6)

7)
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8) zapeiłni*nia speillionia r.v-vniirgań rlłłl'vcrąr:ych z'alł*zpiłłzgniił śrorlł'rlr'is}<a olri*l<ttr przed
zagroz*ni*tlf p*Zal'i-)1Ąry.'nr lub ilttl'vni tniejscłlr,ł''vlT} ZagroŻelrionr oklcśl*tr3'clr rł us1iłłvie łr

ochroriie plzecirł'pozirrr:wej o}:aZ w us1aw'ię Pra\'lłl łrudclrłl]an*, a l;rkze ivyclan3lch rra ich
pr-lcl star.v i e aklaeh rvyk ł:l l łłrvo z-Ył:?l "

9) stosowania zasilr'{ pł:stęptllr'aniit z subsilutc"janli l pre;r;rra{ilnli ch*nlii:zrlvmi' szkł:cililv'vmi
cz1,'nllitr<anli bio1*giłztr'vnri- stlbstancj;łlni- preparatanli lTtż'Ż t'ŻYnnilrami r: r1ziałaniu
raliotrvórczvln 1Llb rcr:t':gĆ]1n)'ffi {}ta'l tna1erjiłłłnri pronrieniotrvorcz.ymi. zgodrrie
ł-.yxr,łpis;arlli rlłtycaąc.vrni tycli subst*ncji, pri:płrralÓrv. ';z-vnnikłirv i nrateliałr:rv"

10)stosowania się do procedur na wypadek ntezamleTzonego uwolnienia się do atmosfery
substancji lub preparatu niebezpiecznego zgodnie z odrębnym zarządzeniem Rektora,

1l)oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego Z wykonywaną pfacą
według zasad określonych odrębnym zaruądzeniem Rektora oraz stosowania
ni e zb ę dny ch ś ro dko w pr o fi l akty c zny ch zmniej s zaj ącvch ry z yko,

1Z)stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom
związanym z wykonywanąprac% a zwłaszcza utrzymywania w stanie stałej sprawności
urządzeń ogranicza1ących lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska
pracy oraz ptzeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i pomiarów oraz udostępniania ich
pracownikom,

13)zapewnienia przeprowadzania lekarskich badań profilaktycznych : wstępnych,
okresowych i kontrolnych oraz obowiązko!\rych szczepien ochronnych wg. zasad
określonych w obowiązuj ących r ozporządzeniach Ministra Zdr owta,

l4)zapewnienia przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp - wstępnych
ogólnych, instruktażu stanowiskowego i szkoleń okresowych zgodnie z odrębnym
zatządzentem Rektora'

1 5 ) wypłacanie ekwiwalentu pienięZne go za lŻyw ante przez pracownika własnej o dzieży
roboczej, pranie odzieży,dostarczanie środków czystoŚci oraz ochron indywidualnych
zabezpieczających pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia czynników występujących w Środowisku pracy zgodnie z obowiązującym
zarządzeniem Rektora, Polskimi Normami oraz innymi przepisami prawa,

16)w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, do zapewnienia udzielenia pomocy
poszkodowanemu' spowodowania ustalenia w ptzewtdzianym zarządzeniem Rektora
trybie okoliczności t przyczyn wypadku oTaz zastosowania Środków zapobiegających
podobnym zdarzentom w przyszłości.

I7)zapewnienia sprzętu i środków do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z odrębnymi
przepisami,

I8) przekazania pracownikom informacji o pracownikach wyznaczonych do:
- udzielania pierwszej pomocy
- wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpoŻarowej i ewakuacji

pracowników.
19) zapewnienia przestrzegania postanowień ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ustawy

Prawo budowlane, atakŻe wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych'
20) zapewnienia uprawnionym pracownikom na podstawie odrębnych przepisów posiłków

profi laktyc znych i napoj ów,
21) prowadzenia ewidencji i likwidację w1twarzanych odpadów zgodnie z odrębnym

zarządzeniem Rektora.

$ń2

1.Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy odbywają szkolenie wstępne ogólne w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oTaz ochrony przeciwpoŻarowej, prowadzone przez
Inspektorat BHP i OP.
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2.Szkoleniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają osoby kontynuujące pracę na podstawie
kolejnej umowy o pracę naczas określony w US.

3. Pracownicy zatrudniani na stanowiska robotnicze oraz tnżynieryjne i techniczne a takŻę
prowadzący praktyczne zajęcia dydaktyczne poza szkoleniem, o którym mowa w ust.l'
odbywająrównież szkolenie wstępne na stanowisku pracy, tzw. instruktaz stanowiskowy.

$63

1. Wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed przystąpieniem do pracy zobowiązani są
wykonać właściwe dla stanowiska pracy wstępne badania lekarskie, z wyjątkiem osób
kontynuujących pracę na podstawie kolejnej umowy o pracę naczas okreŚlony w US.

2. Wszyscy pracownicy Uczelni zobowtązani sąwykonywaó właŚciwe badania okresowe oraz
kontrolne.

3. W przypadku niezdolnoŚci do pracy trwającej dłuŻe1 niŻ 30 dni spowodowanej chorobą
pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do
wykonywania pracy.

$64

Prowadzący zajęcia Ze studentami w warsztatach, pracowniach specjalistycznych,
laboratoriach oraz zapcia z wychowantaftzycznego obowiązani są znac i stosowaó przepisy i
zasady bhp oraz posiadaó przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

$65

Uczellnia zapewnia pracownikom odzieŻ ochronną i Środki ochrony osobistej, za wydanie
których o dp owiedzi alny j est bezpo średn i pr zełoŻonv pracownika.

$66

7. Za uŻywanie przez uprawnionego pracownika własnej odzieŻy roboczej Uczelnia wypłaca
pracownikowi ekwiwalent pienięŻny na podstawie tabeli przydziału odzieży roboczej na
poszczego|ne stanowiska pracy. Ekwiwalent wypłacany jest jeden raz w roku.

2. Ekwiwalent pienięzny za pranie odzieży roboczej uprawnieni pracownicy otrzymują raz na
kwartał'

$67

Pracownicy, zktórymi zostaje rozwuąZana umowa o pracę' zobowiązani są do rozliczenia się
z pobranej odzieŻy ochronnej u bezpośredniego przełozonego.

s68

W trosce o ochronę zdrowia pracowników i studentów' we wszystkich budynkach Ucze|ni, z
wyjątkiem wydzielonych palarni, zabrania się palenia tytoniu.

$6e
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1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów t zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy'
2. Nadzór i kontrolę przesttzeganta zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska
pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.
3. .Kontrolę przestrzegania przepisów ppoż. prowadzą Komendy Miejskie (Powiatowe)
Państwowęi Strazy Pożarnej.
4. Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy' w tym przepisów i zasadbezpieczenstwa i
higieny pracy sprawuje społeczna inspekcja pracy.
5. Uczelniane organizacje związkowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy
oraz uczestniczą na zasadach okreŚlonych odrębnymi przepisami w nadzorzę nad

prze strze ganiem przepi sów oraz zasad b ezpieczenstwa i hi gieny pracy.

Rozdział X
Ochrona pracy kobiet

$70

1. Uczelnia nie moze wypowiedzieó ani rozwiązac umowy o pracę Z pracownicą w okresie
ciązy otaz urlopu macierzyńskiego, chyba Że zachodzą okoliczności uzasadniające
rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z wtny pracownicy. Prz*pis1'' po\ą'"vzszc

stirsujc się oeipłłlvictlrritl r'iłr priiccr.vllika - o|ca r,q'chei*tljącego dziecko rv okresi* korzystania
z ttrlopłt mał: icrzyliskiego.

2.Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo
na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie
trzeciego miesiąca ciąZy, ulega ptzedłużeniu do dnia porodu.

$71

Kobiety rą,*iilz},nię r.voltrc zatrurlniaĆ rv gor1zit'lttclr na<i1iczboi,v.vch;rni rv l}orze nłicne.j'
Prircorvniha a;liekLljąc*go si* c1zi*ckiem ilo rrkońez*n)a pr'ł'e'z nie 4 rokLl Ź'vciii nię wolno
zatruclłriać bez j*gił zgclcly iv grrdzina,;h nirciliczborłych, w pfirzc trocnej' jak rr-lr.vnieŹ

d*l*golr,aĆ poz;'l stnłe rniejsce pra(}-'

s1Ż

1. Uczelnia jest zobowiązanaprzesunąó do innej pracy kobietę w ciĘy:
i/ zatrudnionąpruy pracy wzbronionej kobietom w ctĘy,
2l w razie stwierdzeniaw orzęczeniu lekarskim przeciwwskazan do wykonywania
dotychczasowej pracy ze względu na stan ciązy.

2. Stan ciąży powinien byó stwierdzony Świadectwęm lekarskim.

$73

Uczelnia zobowiązana jest udzielaó pracownicy cięŻamej zwolnień od pracy' z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia, na zlecone przęz |ekarza badania lekarskie przeprowadzane w
zw\ęku z ctĘą.
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s74

1. Pracownicy przysługuje ur1op macierzyński w wymiarze:
1) 20 t"vpodni rv Fm-vi:aill<u urÓelz*nia jedne gc dzi*cka prz.v- jcilnyln porodzie.
2i 3 l t-vgołlni w }rrzypłrrl}"tt urorlze nia eirvo.jga elzicr:i prz-v jeclrtvm porodzie"
3) 33 t3,gtldni lv prz'r,paclku urłlilzenia trojgłł ilzieci prz.v jełlnvrn 1rorłldzie"
4l j5 {:'.'*octni rv prłzypaclku tn"ocleęniei celv*rga tlzieci przy' jełlrr'vnr pol*cizie,
5) 37 t1'g,ltlrri rv preypirc]l'ir i]radzerria piccił-irga i rviecei dł'ieci prz,v jeiln.vm pclroclzi*.

2. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogąplzypadać przed przewidywaną
datąporodu.

3. Płl porodzie i:r'zysługtlje url*p nxrcierz'vńslłi nierv-vkorzvstan3,'prz*cl pi:rorlenr irż clo
rvyczerpania okresrr us"łalclne*rl rv łtst. ] '

4. llracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu
macierzyńskiego, ma prawo Zręzygnowac z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku
niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu
wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

5. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu
macierzyńskiego najpóŹniej na 7 dni ptzed przystąpieniem do pracy. do wniosku dołącza się
zaśwtadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko,
potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika' wskazany w
jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części
urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

6. Po y,l.ykorz-vstiiniłl przez pr';rcor.r'nicę ;:o pł:r<;cizi* url*pu lttiłłierzyńskiegłl r.r' wymiat'ze 8
tygorlni, prirełlvni1'łłr.r,i-łijcu r,v-vchor,vujacenru dziecko iirzvsłilguje plitwtl ł'lo części urlopu
nracierz..,'ńs1iiegti odpoi.viadłji1c*j łkresowi" rv ktÓryrrr prirł:or.vnica upta'rvniona dłr urlcpłi
wYlnaga clpi*ki szpitaln*j ze rvzglqłlu ria stan zclrorvia tlnienrozlilviąia.p-v je'j sprar.l'ot'r'anie
osohiste.! opiel<i ttird clzieclłi*nl' l_irlo}: macierzyński pracłllvtlic'v ;:rzeryrva się t'llt o!*res, rv
ktÓr1'ln z takiega urlłptl ltolz1's1a 1:r;łcclrvnilł-łljciec r.v.vchłlr,vującv tJzięckr:.I-ąvz:l1 i,v}''tni;łt'

urlopu irra*ierz,vnslii*git rvw. o]łr;licznoŚciaclr tlie moŹe prz*kłrłcz1,'c r,v-vmiaru okr*ślonego rv
Łist. l '

7 . W razie urodzenia martwego dzięcka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni Życia,
pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krocej
jednak ntŻ przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie Zgonu dziecka po upływie 8
tygodni Życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od
dnia zgonu dziecka.

13' Pracou,njca n.ta pfawŁ} clo dclclałk*rvł:go ur-loprt nłacielz;.'/rskiego rv lvvmiat'ze:
1) do 6 t1''gail'ni - w prz-ypilrlktl" łl ktÓ'ryrn lł:Olva l.cl Łlst. l pl<t l! począlĄrszy od clnia 0l
st"Yc:łnia 2(} 1-{r'

]}do 8 ty'godrri - w prz.Ypirłl1,łał:tr" o Ltórych ffiClłil tv us1'1 pki 2-5, poCZąwSZy ocl rlnia 01
stv*znia 20141"

W-vmiar 11odiłlli*rvego urtropu liracierz"vńskiego, ii k1łir'.r,'ni mow.i. lv ust. l pkt. 1 r,vYnosi:
1) lv Ź010 r' i 2l}11 r'' * ctrłr 2 i;lgodni,
2) rv 2{i12 r. i 2013 r. - do 4 t-vgoelni.
!Y'Yn]iar r'lłrclatkorvego ur[*pu tnae i*rz"vńskieg<l, ł: kłiir.vnl m0\łi1lv ust. 1 pkt' 2-5 rł.1'nnsi:
1) rv 20i0 r. i 2t]1 1r. - d<: 3 t1,'gticlni,
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21 i.v 201 2 r. i Żł l 3 r' - eio ń t-vgodni.

9' Dilrlatkclrł:y urlł:p tnaciet'z.Yliski jęs1 urlzielan5, jec1n*r*zotvo. lv i,v-vmiarze l.vgcdnia lLłb jego
rvie lokr'clttlańci, bcąrcśrcclnio pt_} lł'ykr-łrr-vstanirł urlopłt macierzyńskił:go' j{a pise mny
rł,niosek praełlrvtlic"v składan.v rv t*rminic *ie krÓtsz"vni niz 7 dni przed rłlzpłlczęciotn
k,.lrzr.stitl'lil] 7 u1|1lpl ł.

10. Pracrłlł'tricią rrprarvrriona i1rr d*clatke;rvego urloprt maciere-vtiskiego n}oZi: łąrz,yc
korzystarli* z tegł: urloptl z rv-vkłrnvr,vanięm l]li}{)'v u pl'irccdau'cy ucizielającego urlopu tl'
lv'vtniat'ze nie lvy''ższ5,'nr niŹ pl"llorva pelnego rvynriaru cza$u prac-Y; rv tłlłim pł'zvpadku
c1r"łdatkorvego ullopł.l nra*ierzvńskiegc ułJzie]a siq łta prrzirstitłą część dolrorvego rł,ynliarrt
{:zilsu pri1c,v.

1 1. Przepis.v l"]st. 8-1* slrłsuje się odpowiędłrio do pr;:ccwnika - ojca iv'1.,choi.vującego dziecltr:"
na zasadac}r *krcŚlr:n.r'c]r rł' Kołl*ksi* prirc1'.

12.Począr.vszy łt1 l st.vcznii-r ]{.]1{'}r. 1rrircorvnik - łljciec rv-vchołvLrjł,1c'v ilzieci'łl ma priri.vłl r1*

urlclpu rrjcow:kiego lv tvy'nriar'zę 2 tvgoilłri. nie cl}uŻej jertrnak niz clo ukończerria ptze,z
dr-icc]<el 12 łłriesiąca Ź,yr:ia. udzie lalr*gr'ł nir r.vnios*k ułozonY rv {erminie nir kf*tsz-vrłr niz 7 dni
pr'zł:ci rozpcczęciem korzystarria z urlł:pu; pracodirrvcir.jost *bolr'iązan'v ulvzględnił r.vnir:lsek'
W.vrniar'tego urli'łpu rvytrosi lv ]0i0r. i:l]1lr. 1 t.vrlzień. I'raoorvnik - rljciei: lv'vclrorvując,r,
cjziecko k*re'vs1ają*'l'' 1 sl"vczrria 2{)1Żr. e rtllopu ojcowskiego w rv-vmiarze 1 t.vgorllriłr nra
pra\ł'o clo częsci ur}opłl łr' rv-rłniarze octrpor.viaclającvm rÓŹnic;l nrierlzy poc1rł_vz-szłl1l}/'l1 a
cl łlt.vc lr c zastłllr.v ln lvv n'l i a retn tt r l ł: trl l-l o| co lvsk i ł: go'

13. Prercoclalvca rlrrptlszc.Zilpr't{':0wrri1ł* p* zakotieze:riu tu'lopu nrircii:rzvńsltiego lub urlopu n;r

rvarunkaelr łtllopł"t lłłitcił:rz"vńskieEcl ilo prae3, na ł1*t"v*lł*Zas01,rym stan*wisliu, ai*ze]i nie j*st
to nlozlirv*. na stiil'}*wisku ri:rł.nłłrzęcin3lln z zajtnorvan"vni przeil rclz1roczęci*nl urlłłpu lub na
intr'vnl stiinł:r.łislłu *eipłlrviacliljąc'vnr jego kr,valilikacjonr zar,vcdł:1v-YlnJ Zit lvyl1itglorlzęniętn za
pf Ł] c ę. j aki e o lła"vrn'v i.va łłł 

-.',", 
gtl 

"vb 3.' lri e k o rz'v stał z urlop rt "

14. .}*że1i obo|* rodzic* i1zi**k;r sązirtrur1nieni" z upralvtlień określonych rv ust.s $raz lv g 76 ;

$ 77 nroze ktsru'ystać icd.rro znich'

$7s

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw W pracy
wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niz jedno dziecko ma prawo do
dwóch pTzęrw w pracy' po 45 minut każda.

2. Pracownicy zatrudnionej na czas krótszy niz 4 godziny dziennię przęrwy' o których mowa
w ust. 1 nie przysługują. Jeżeli czas ptacy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie,
przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

$76

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje
zwolnienie od pracy na 2 dni w ciągu roku kalendarzowego, z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia.

s77
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1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w
wymiarze do 3 lat w celu Sprawowania osobistej opieki nad dzięckiem, nie dłużĄ jednak niz
do ukończeniaprzez nie 4 roku Życia. Do szeŚciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się
poprzednie okresy zatrudnienia.

2. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu
wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres
nieprzekrac zający 3 miesięcy'

3' Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.

4. Urlop wychowawczy moŻe byó wykorzystany najwyŻej w 4 częściach'

5. Zasady udzielania urlopy wychowawczego reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i
Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie szczegółovłych warunków udzielania
urlopu wychowawczego ( Dz. U. Nr 230, poz. ŻŻ9I).

s78

Kobiet nie wolno zatrudniac ptzy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.
Wykaz tych prac za-wtetarozporządzenie Rady Ministrów z dnta 10 wrzeŚnia 1996 r. w
sprawie wykazu ptzlc sŻc'Żęgótr*ie trci;1Źlilv-vc1r ltlb szkołllirvych cllił zrii"rrr'r,ia kobiet ( Dz. tI' }rir

1 14. poz" 545 r pózlr. zlłł').
Normy dżwtgania ciężarów dla kobiet zawierazałączn1k nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XI
Zatrudnianie młodo cianych

$7e

Młodocianym W rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba, która ukończyła 16lat a nie
przekroczyła 18 lat.

$80

W Uczelni wolno zatrudniaÓ tylko młodocianych, ktorzy:
Il ukonczyli co najmniej gimnazjum,
2l przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagtaŻatch
zdrowiu.

$8i

Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych moŻe być zatrudniony tylko w celu
przygotowania zawodowego.
Zasady i warunki odbywania przygotowania za:wodowego oraz zasady wynagradzania
młodocianych reguluje rozporuądzenie Rady Ministrów z dnla 28 maja 1996 r. w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich v,rynagradzania (Dz'U. Nr 60, poz. 278 z
pożn. zm.).

$82

obowiązki Uczelni wynikające z zatrudntęnia pracownika młodocianego to w szczególnoŚci:
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Il zapewnienie młodocianym opieki i pomocy niezbędnej dla ich przystosowania do
właściwego wykonywania pracy,
Żl zwa|ntanie młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach
szkoleniowych w zwtązku z dokształcaniem się,
3 l prowadzenię ęwidencj i pracowników młodocianych.

s83

Młodtlcian''' z*tr*cinir:nv u' ljcze lni obłrr.r'iazan'v'j*st rirrkształcać się dr: tll<clńczct:ia 18 lat" iv
szczegÓhrclśei:

1) rv zakr*sie sził*I3'' podstarvrrrv*j i gimri;rzjurn' jczeli sztr<oly tal<iej nie uklłriczył,
}".} łv zir]<r,:sic szkoł'l'' pł:ni:ri rrininar_iłi1r:e.j lub rv firmach pł-lz*szkolnvch.

$84
] . {]zas }rrac)_ nl]clclociłlnego rv rvie.l<u prrr.v-vŹcj ] {l lat nie rrroze prz*kraczać ll godz-iri na dobę.

2. D* czasu pl^i}c}.'' młodociilttr:go r,r'liceir się ,;złs niruki rv rvv:ni;rrzę lr'vnikająu}.'nl z
ł;borviązlłrłlvdgt} progfłmu zajęc szkłlln'vclr, bez rvzględu na iLl, łzy *dbvrva się olra rv
godzinach pra{r}'.

3. h4łod*ci'rnego tlię r.vł:lnł: zatrLldtriać 1q gł:dzitr;rclr nae{]iczhtll,v.vclr, 1v p*rz$ nccn*j 'ani prz5,
pt";l c a clr rv zbrol li onvclr. któr3,' ch iv1'ka z olłr'*ślaj a pl"zepi s-v rłclrębrre.

$8s

1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rczpoczęcia pierwszej pracy prawo do
urlopu w wymiarze 12 dni w roku.

2. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dnl
roboczych, jednakze w roku kalendarzowym' w którym kończy 18 lat ma prawo do urlopu w
wymiarze 20 dni roboczych, jeŻeIt prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

3. Młodocianemu uczęSzczającemu do szkoły na|eŻy udzielió urlopu w okresie ferii
szkolnych.

4. Na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, Uczelnia obowiązana jest
udzielić mu w okresię ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarzę nie przekaczającym
łącznte z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. okres urlopu bezpłatnego wlicza się do
okresu pracy, od którego za|eŻąuprawnienia pracownicze.

Rozdział XII
Nagrody i wyróżnienia

$86

Pracownikom' którzy przęz wzorowe wypełnianie swoich obowiązków i przejawianie
inicjatywy w pracy przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadan Uczelni mogą być
przyznawane nagrody i wyróżnienia, w szczególności:

1/ nagroda pieniężna, na zasadach przewtdzianych odrębnymi przepisami,
2l pochwała pisemna,
3/ dyplom uznanta.
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$87
Listy osób nagrodzonych podawane są do publicznej wiadomoŚci na tablicy ogłoszeń atakŻe
w czasie uroczystoŚci uczelnianych.

s88

Nagrody i wyróżnienia ptzyznaje Rektor, na wniosek kierownika właściwej jednostki
oryanizacyjnej, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowej reprezentującej pracownika.

$8e
odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych
pracownika.

Rozdział XIII
odpowiedzialnoŚć porządkowa pracownika

se0

I. Za nieprzestrzeganle przez pracownika ustalonego porządku' regulaminu pracy' przepisów
bezpieczenstwa i higieny pracy orazprzepisów przeciwpożarowych Uczęlnia moze stosować:
1/ karę upomnienia,
2l karęnagany

$e1

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do
pracy w stanie nletrzeŻv,1lm lub spożywanie alkoholu w czasie placy UczeLniamoże stosowaó
również karę pieniężną.

$ 92 (skreślony)

se3

Szczególnie raŻącym naruszeniem ustalonego porządku pracy jest:
I l złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz niszczenie materi ałów, natzędzi i maszyn a takŻe
wykonywanie prac nie zw':'ązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy'
2l spoźnianie się do pracy bez usprawiedliwienia lub samowolne opuszczęntę stanowiska
pracy,
3l zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy'
4/ niewykonywanie poleceń służbowych przełozonego,
5/ niewłaściwy stosunek do ptzełoŻonego i współpracowników,
6l nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.

$e4

Kary, o których mowa w $ 90 i 91 wymierza Rektor lub upoważniony przez niego
pracownik' na wniosek bezpoŚredniego przełoŻonego pracownika, w trybie określonym
przepisami art. 109-113 Kodeksu pracy.
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Rozdział IV
Postanowienia końcowe

$es

Każdy pracownik nowo zatrudniony w Uczęlni zapoznawany jest przez Inspektorat BHP i oP
z obowiązującymi w Uniwers1'tecie Szczecińskim przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŻarowej a ptzez Dział Spraw osobowych z przepisami
niniej szego Regulaminu.

Fakt przyjęcia do wiadomości i stosowania wymienionych przepisów pracownik potwierdza
odpowiednim oświadczeniem złoŻonym do akt osobowych.

Wzor zaśwladczenia zawierającego oświadczenia pracownika o zapoznaniu z niniejszym
Regulaminem stanowi załącznlki nr 3 do Regulaminu.

$e6

KaŻdy pracownik nowo zatrudniony w Uczelni ma obowiązek zgłoszenia się w komórce ds.

obronnych i o. C. Uniwersytetu Szczecińskiego w celu określenia jego obowiązkow w
zakresie obrony cywilnej.

Kazdy pracownik podlegający obowiązkowi słuzby w obronie cywilnej może byÓ
przeznaczony do jej pełnienia w uczelnianych formacjach obrony cywilnej.

$e7

\\- spran'ach skarg i wniosków przyjmują: Ręktor i Prorektorzy oraz Kancl'erz, zgodnte z
ustalonymi terminami.

$e8

Re gul amin nini ej szy uz g o dnio no z uczelnianymi organi zacj amt związkowymi.

Z)



Załącznikinr 1iŻ ( skreślone)

Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy
na Uniw ersyt e c i e Sz c z e c ińs kim

Szczecin.

Zaświadczen1e

Pan/i zatrudnionyla w Uniwersytecie
Szczecińskim od dnia . .....na stanowisku

(nazw a j ednostki organizacyj nej )

zostałla w dniu ........zapoznanyla z treścią Regulaminu pracy na
Uniwersytecie Szczecińskim' zgodnie z art. 1043$ Kodęksu pracy.

(podpis pracownika) ( podpis pracownika Działu Spraw osobowych)
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Zaląt'znik nr 1 clo Regultłmintt pracy
na Uniw ersyt e c i e Sz cz ec ińs kim.

Prace wzbronione kobietom związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów:

1. Związane z wysiłkiem flzycznyrrt i transpoftem cięzarów

Przy ręcznym podnoszenir-r i przenoszeniu ciężarów ( po powierzchni płaskiej) masa towarów nie
może przekroczyć:

12 kg - przy pracy stałej,
20 kg - przy pracy dorywczej.

Przy ręcznym przenoszęniu pod gorę ( po pochylniach, schodaclr' itp.) ciężarów masa towarów nie
moze przekroczyc:

8 kg - przy pracy stałej,
15 kg - przy pracy dorywczej.

Przv przewożeniu cięzarów:
50 kg - przy przewożeniu na taczkachjednokołowych,
80 kg - przy przęwozeniu na wózkach 2-,3- i 4 kołorvych.

Przy ręcznej obsłudze elementów urządzeń ( jak dźwignie' korby, itp.)
50 N - przy pracy stałej
l 00N - przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę).

". Prace związane z wysiłkiern flzycznym, jeże|i wydatek energetyczny netto na wykonanie pracy
przekracza rvar1ośó 5 000 kJ ( 12000 kcal) na zmianę roboczą aprzy pracy dorywcze.j- 20 kJ/min.

Prace wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia

i. \\'sz1'stkie prace związane z wysiłl<iem fizycznym i transporlern ciężarów wymienione w pkt. I. I-4.z
ZaStrzeżeniem, że dopuszcza|ne wielkości nie mogą przekraczac % wartości określonych dla wszystkich
kobiet. to znaczy'.

Przy ręczl^lynr podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów ( po porvierzchni płaskiej):
3 kg przy pracy stałej,
5 kg - przy pracy dorywczej"

Przy ręcznym przenoszeniu pod górę ( po pochylniach, schodach, itp.):
2 kg - przy pracy stałej,
3,75 kg - przy pracy dorywczej.

Przy przewozeniu cięzarów:
l2,5 kg - przy przewożeniu na taczkacIr jednokołowyclr,
20 kg - przy przewożeniu na wózkach 2-,3- i 4 kołowych.

2. Związane z wysiłkiem fi'zycznym, jeżeli wydatek energetyczny netto na wykonanie pracy
przekracza wartośó 2900 kJ ( 696 kcal) na zmianę roboczą
3. W pozycji wymuszonej ( pochylonej, na klęczkach, w przysiadzie, itp.).
4.W pozycji stojącej - łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.
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Załącznik nr 5 do Regulaminu pracy
na Uniw ersytecie Szczecińskim

1. Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby:

- prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości np: linek, pasów, szelek
bezpieczeństwa.
Dotyczy pracowników na Stanowiskach elektryk' konserwator, porządkowa, malarz i innych' na
których wykonuje się ww prace' atakŻe w sytuacjach o szczególnymzagrożeniu prac na wysokości.

- prace polegające na ręcznym przenoszeniu substancji lub preparatów niebezpiecznych i
substancji biologicznych zakażonych z magazynu głównego do magazynków podręcznych w
katedrach izakładach"

2. Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej :

- prace przy obsłudze akceleratora badawczego,
- prace z matęriałem biologicznie zakaŻonym z3 i 4 grupy zagrożenia,

3. osoby wykonujące prace wskazane w pkt. 1 i 2 powinny odbyć badania lekarskie określające
sprawnośó psychofizyczną pracownika, co naleĘ uwzględnió w skierowaniu na badania lekarskie.
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