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REGULAMIN PRACY 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin Pracy jest oparty o obowiązujące przepisy prawa pracy, w szczególności                   

o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1989r. Nr 21 

poz. 94 z późn. zm.), zwaną dalej „Kodeksem” oraz ustawę z dnia 27 lipca 2005r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”. 

 

2. Na podstawie art. 104 – art. 104
3
 Kodeksu ustala się Regulamin Pracy Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

§ 2 

1. Regulamin Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwany dalej „ Regulaminem” 

ustala organizację i porządek pracy w Uniwersytecie oraz określa związane z procesem 

pracy, prawa i obowiązki Uniwersytetu i jego pracowników. 

 

2. Postanowienia Regulaminu Pracy obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych 

w Uniwersytecie na podstawie stosunku pracy, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane 

stanowisko, z zastrzeżeniem, że w stosunku do nauczycieli akademickich postanowienia 

niniejszego Regulaminu, stosuje się w zakresie nieuregulowanym Ustawą i wydanymi na 

jej podstawie przepisami szczególnymi oraz Statutem Uniwersytetu i wydanymi na jego 

podstawie przepisami szczególnymi.  

 

§ 3 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto określenia: 

 „pracodawca”, „zakład pracy”, „Uniwersytet” lub „Uczelnia” należy przez to rozumieć 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, oznaczający pracodawcę w rozumieniu Kodeksu 

pracy. 

 „pracownik” – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Lublinie na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę/mianowanie), 

 „jednostka organizacyjna” – oznacza każdą jednostkę i komórkę organizacyjną, 

wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu, 

 „kierownik jednostki” oznacza także bezpośredni przełożony, 

 „organizacja związkowa” rozumie się przez to wszystkie organizacje związkowe 

działające w Uniwersytecie. 
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§ 4 

 

Poza postanowieniami Regulaminu wewnętrzne regulacje prawne z zakresu prawa pracy 

zawarte są m.in. w: 

1) Statucie Uczelni, 

2) Regulaminie Organizacyjnym, 

3) Regulaminie Świadczeń Socjalnych, 

4) Regulaminie Przyznawania Nagród nauczycielom akademickim, 

5) Uchwałach Senatu i zarządzeniach Rektora. 

 

§ 5 

 

1. Zgodnie z art. 66 ust. 1 Ustawy – Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników 

Uniwersytetu. 

 

2. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy dokonuje Rektor, a na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Rektora właściwy Prorektor i Kanclerz, 

każdy w swoim zakresie. 

 

§ 6 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o powiadomieniu pracowników w sposób przyjęty 

u pracodawcy, należy przez to rozumieć: 

 

1) podanie informacji na stronie internetowej Uczelni w zakładce Pracownicy, 

2) podanie informacji w formie pisemnej kierownikom jednostek organizacyjnych, 

którzy obowiązani są podać je niezwłocznie do wiadomości podległych pracowników. 

 

§ 7 

 

1. Obowiązkiem Uniwersytetu jest zapoznanie pracowników z treścią niniejszego 

Regulaminu, a obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie postanowień w nim 

zawartych. 

 

2. Dział Spraw Pracowniczych zapoznaje z treścią Regulaminu każdego nowo 

zatrudnianego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy. Pracownik potwierdza 

znajomość Regulaminu poprzez podpisanie stosownego oświadczenia, które zostaje 

dołączone do jego akt osobowych. 

 

3. Regulamin pracy jest dostępny dla wszystkich pracowników w Dziale Spraw 

Pracowniczych, a w formie elektronicznej na stronie internetowej Uczelni. 
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Rozdział II 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY 

§ 8 

Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności: 

1) zaznajomienie każdego pracownika podejmującego nową pracę (osoby 

nowozatrudnione oraz zmieniające stanowisko pracy) z zakresem obowiązków, sposobem 

wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami                 

i zakresem odpowiedzialności. Zapoznanie się z zakresem obowiązków pracownik 

potwierdza podpisem. 

2) organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak 

również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, 

wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

3) zapoznanie i systematyczne szkolenie pracowników w zakresie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

4) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

5) zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego na zasadach i według norm przyjętych przez Uniwersytet – zgodnie                             

z obowiązującymi przepisami, 

6) zaznajomienie pracowników z przepisami i zasadami dotyczącymi zachowania 

tajemnicy służbowej, 

7) organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości, zwłaszcza 

pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, 

8) zapewnienie niezbędnych do wykonywania pracy materiałów oraz maszyn, urządzeń 

i narzędzi spełniających odpowiednie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 

9) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnianiu, w szczególności ze względu na płeć, 

wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną a także na zatrudnienie 

na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, 

10) przeciwdziałanie mobbingowi, czyli działaniom lub zachowaniom dotyczącym 

pracownika lub skierowanym przeciwko pracownikowi, polegającym na uporczywym                   

i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną 

ocenę przydatności zawodowej, powodującym lub mającym na celu poniżenie lub 

ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu 

współpracowników, 

11) szanowanie godności i dóbr osobistych pracownika, 

12) terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia oraz udostępnianie do wglądu, na 

żądanie pracownika, dokumentów na podstawie, których zostało obliczone wynagrodzenie, 

13) ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji, 

14) zaspakajanie, w miarę posiadanych środków i możliwości, socjalnych i kulturalnych 

potrzeb pracowników, 
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15) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz 

wyników ich pracy, 

16) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 

osobowych pracowników i jej przechowywanie w warunkach niegrożących uszkodzeniem 

lub zniszczeniem, 

17) niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy, w związku z rozwiązaniem 

lub wygaśnięciem stosunku pracy oraz przy umowach okresowych wydanie świadectwa 

pracy, obejmującego zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów terminowych, 

zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów, 

18) ochrona danych osobowych pracowników, 

19) informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, związanym z wykonywaną pracą, 

20) udostępnienie pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania 

w zatrudnieniu – tekst przepisów stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

21) wpływanie na kształtowanie zasad współżycia społecznego w stosunkach pracy, 

22) informowanie pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym 

wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych 

miejscach pracy, na stronie internetowej Uczelni w zakładce Pracownicy oraz tablicy 

informacyjnej Działu Spraw Pracowniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Pracy wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 8 z dnia 1 lutego 2016 r.    5/50 

Rozdział III 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA 

§ 9 

1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do 

poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami 

prawa lub umową o pracę. 

 

2. Pracownik jest obowiązany, w szczególności: 

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w Uniwersytecie, wykorzystywać w pełni czas 

pracy na wykonywanie obowiązków służbowych, 

2) przestrzegać Regulaminu pracy i ustalonego w Uniwersytecie porządku w procesie 

pracy, 

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych, w tym brać udział w szkoleniach i instruktażu bhp i ppoż., 

4) dbać o dobro Uniwersytetu i chronić jego mienie oraz niezwłocznie zawiadomić 

przełożonego o jego zagrożeniu, 

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, 

6) zachować w tajemnicy informacje służbowe, których ujawnienie mogłoby narazić 

Uniwersytet na szkodę oraz nie prowadzić działalności godzącej w interesy Uczelni,  

7) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisać w tym przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz informacji niejawnych, 

8) przestrzegać zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów akademickich, 

9) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy, w tym poprzez 

uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz w formie samokształcenia zawodowego, 

10) dbać o czystość i porządek na stanowisku pracy, a po zakończeniu pracy należycie 

zabezpieczyć: dokumenty, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy 

11) informować o zmianie swoich danych osobowych związanych ze stosunkiem pracy. 

 

3. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracownik jest 

obowiązany rozliczyć się z Uniwersytetem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie 

obiegowej. 

 

4. Pracownik posiadający, w związku w wykonywaną pracą, dokumenty tajne lub poufne 

obowiązany jest stosować się ściśle do wydanych mu instrukcji o ich przechowywaniu. 

  

§ 10 

 

1. Zabrania się pracownikom, w szczególności: 

1) opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonego, 
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2) użytkowania maszyn, urządzeń, narzędzi i instalacji w celach niezwiązanych 

bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków i czynności służbowych, 

3) samowolnego demontowania części maszyn, urządzeń, narzędzi i instalacji oraz ich 

naprawy przez osoby do tego nieuprawnione, 

4) wynoszenia poza zakład pracy urządzeń, aparatury, narzędzi, maszyn, dokumentów 

i innych środków pracy bez zgody bezpośredniego przełożonego, 

5) wykonywania prac prywatnych w miejscu pracy lub na terenie Uniwersytetu oraz 

wykorzystywania w tym celu sprzętu należącego do Uniwersytetu. 

 

2. Bez zgody władz Uczelni nie wolno wydawać na zewnątrz ani udostępniać dokumentów, 

ich kopii w postaci pisma lub innych nośników informacji, zawierających                                  

w szczególności informacje niejawne, a także związane z ochroną danych osobowych. 

 

§ 11 

 

Za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych uważa się,                                  

w szczególności: 

1) złe i niedbałe wykonywanie pracy, a także wykonywanie w godzinach pracy, prac 

niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy, 

2) nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy lub samowolne opuszczenie stanowiska 

pracy bez zgody przełożonego, 

3) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu 

pracy, 

4) uporczywe naruszanie przepisów bhp i ppoż., 

5) korzystanie ze zwolnień lekarskich w sposób niezgodny z przepisami, 

6) fałszowanie dokumentów lub podawanie nieprawdziwych informacji związanych 

z zatrudnieniem i wykonywaną pracą, 

7) działanie na szkodę Uniwersytetu, w tym przywłaszczenie mienia lub innych 

składników majątkowych Uniwersytetu, 

8) odmowę wykonania polecenia służbowego bezpośredniego przełożonego lub innego 

zwierzchnika, 

9) stosowanie mobbingu, 

10) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy, 

11) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej, związanej z wykonywaną pracą.  
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Rozdział IV 

CZAS PRACY 

 

§ 12 

 

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie 

pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 

 

§ 13 

 

1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków 

dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 

 

2. Nauczyciele akademiccy objęci są zadaniowym systemem czasu pracy. 

 

3. Wymiar rocznego pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w grupie pracowników naukowo – dydaktycznych 

i dydaktycznych określa Senat Uczelni. 

 

4. Rodzaje zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach obowiązującego pensum 

dydaktycznego ustala Senat Uczelni. 

 

5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego, zgodnie z 

zasadami określonymi w Statucie ustala kierownik jednostki organizacyjnej, w której 

nauczyciel ten jest zatrudniony. Zakres ten podlega zatwierdzeniu przez dziekana lub 

prorektora nadzorującego działalność jednostki, w której zatrudniony jest nauczyciel.  

 

6. Czas pracy dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 

dokumentacji i informacji naukowej wynosi 36 godzin tygodniowo i realizowany jest 

według rozkładu, o którym mowa w § 21 ust.1 pkt.1. 

 

§ 14 

 

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystywany przez pracownika na wykonywanie 

obowiązków służbowych. 

 

§ 15 

 

1. Do celów rozliczania czasu pracy pracownika: 

1) przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której 

pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 

2) przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od 

pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. 
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2. Przez pracę zmianową należy rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego 

rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez 

poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. 

Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany system czasu pracy. Pracę 

zmianową pracownicy wykonują według harmonogramów sporządzonych przez 

bezpośrednich przełożonych służbowych na okres jednego miesiąca. 

 

§ 16 

 

1. W Uniwersytecie pracownicy mogą być zatrudniani w następujących systemach czasu 

pracy: 

1) podstawowym, 

2) równoważnym, 

3) zadaniowym. 

 

2. W podstawowym systemie czasu pracy – czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na 

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

okresie rozliczeniowym. 

 

3. W systemie równoważnego czasu pracy:  

1) dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. 

Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym 

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

2) pracownicy wykonujący pracę w równoważnym systemie czasu pracy pracują na 

podstawie harmonogramów czasu pracy, które przygotowują ich bezpośredni przełożeni.  

3) szczegółowy harmonogram pracy określający dni i godziny pracy oraz dni wolne 

wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy opracowuje bezpośredni 

przełożony i podaje do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w jednostce 

organizacyjnej nie później niż na 1 tydzień przed rozpoczęciem danego miesiąca pracy. 

Fakt zapoznania się z harmonogramem pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.  

4) w systemie równoważnego czasu pracy w Uniwersytecie są zatrudniani: 

a) pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu (strażnicy ochrony mienia, portierzy, 

recepcjoniści), 

b) pracownicy obsługi Centrum Rekreacyjno–Sportowego, 

c) pracownicy gospodarczy zatrudnieni na terenie Klinik Weterynaryjnych, a także inni 

pracownicy, na podstawie indywidualnej decyzji Prorektora ds. Organizacji i Kadr lub 

Kanclerza, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, o ile jest to uzasadnione 

potrzebami Uniwersytetu. 

 

4. W zadaniowym systemie czasu pracy – uzasadnionym rodzajem pracy i jej organizacją 

albo miejscem wykonywania pracy – czas pracy określony jest wymiarem powierzonych 

pracownikowi zadań, możliwych do wykonania w ramach podstawowych norm czasu 

pracy, o których mowa § 16 ust.2. 

W zadaniowym systemie czasu pracy w Uniwersytecie pracują: 
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1) pracownicy Wydawnictwa, 

2) pracownicy gospodarstw doświadczalnych zatrudnieni przy produkcji roślinnej i 

zwierzęcej, 

3) pracownicy Centrum Kultury i Folkloru Wsi, zatrudnieni na stanowiskach 

Instruktorów, 

4) w przypadku, gdy jest to uzasadnione szczególnym rodzajem i charakterem 

wykonywanej pracy – dopuszcza się możliwość wprowadzenia zadaniowego systemu 

czasu pracy dla innych pracowników, na podstawie decyzji Prorektora ds. Organizacji 

Kadr lub Kanclerza Uczelni. 

 

§ 17 

 

Na pisemny wniosek pracownika: 

1) pracodawca może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy w ramach systemu 

czasu pracy, którym pracownik jest objęty, 

2) może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy, w tym systemie 

jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy 

równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 

godzin, 

3) może być dla niego stosowany system czasu pracy, w którym praca świadczona jest 

wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (system pracy weekendowej). W tym 

systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej 

jednak niż do 12 godzin, przy miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 

§ 18 

 

1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, 

które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy tzw. „ruchomy czas 

pracy”. 

 

2. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje 

o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika 

dniem pracy, przy czym praca powinna rozpoczynać się między godziną 7
00

 – 9
00

,                     

a kończyć między godziną 15
00

 – 17
00

. 

 

3. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie 

może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. 

 

4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, ponowne wykonywanie pracy                 

w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 

 

5. Rozkład czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2 w stosunku do określonej grupy 

pracowników zostaje wprowadzony decyzją Prorektora ds. Organizacji i Kadr lub 

Kanclerza 
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– odpowiednio do podporządkowania organizacyjnego pracowników, podjętą na wniosek 

kierownika jednostki organizacyjnej. 

 

6. „Ruchomy czas pracy” może być wprowadzony dla poszczególnych pracowników 

decyzją Prorektora ds. Organizacji i Kadr lub Kanclerza, na wniosek pracownika i za 

zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, o ile nie 

zakłóci toku pracy jednostki organizacyjnej i nie jest sprzeczne z potrzebami 

pracodawcy. 

 

§ 19 

 

1. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się trzymiesięczny 

okres rozliczeniowy, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w równoważnym 

systemie czasu pracy, dla których ustala się miesięczny okres rozliczeniowy. 

 

2. Dla pracowników wykonujących pracę na zmiany, rozkłady czasu pracy ustalają 

bezpośredni przełożeni, na podstawie harmonogramów pracy sporządzanych na okres 

jednego miesiąca, które podają do wiadomości pracownikom, w sposób przyjęty w 

jednostce organizacyjnej, nie później niż na jeden tydzień przed rozpoczęciem danego 

miesiąca pracy.  

Fakt zapoznania się z harmonogramem pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. 

 

§ 20 

 

1. Wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi obowiązuje 

pięciodniowy tydzień pracy. Dla pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie 

czasu pracy są to dni od poniedziałku do piątku. 

 

2. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego 

odpoczynku dobowego. 

 

3. Tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać 

przeciętnie 48 godzin w okresie rozliczeniowym. 

 

§ 21 

 

1. Czas pracy pracowników Biblioteki Głównej  

1) bibliotekarze dyplomowani, pracownicy biblioteczni oraz pracownicy dokumentacji 

i informacji naukowej, zatrudnieni na stanowiskach: kustosza dyplomowanego, starszego 

bibliotekarza i starszego dokumentalisty, których obowiązuje 36 godzinny tydzień pracy, 

pracują od poniedziałku do piątku według rozkładu: 

I zmiana 7
48

 – 15
00

,  

II zmiana 11
48

 – 19
00

. 
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2) pozostali pracownicy biblioteczni zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarza 

i młodszego bibliotekarza – 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku według 

rozkładu: 

I zmiana 7 
45

 – 15 
45

, 

II zmiana 11
00

 – 19
00

. 

3) pracownicy administracyjni i inżynieryjno –techniczni – 8 godzin dziennie w dniach 

od poniedziałku do piątku w godz.   7
00

 – 15
00

. 

 

2. Z uwagi na specyfikę pracy Biblioteki Głównej indywidualny rozkład czasu pracy w 

systemie zmianowym ustala Dyrektor Biblioteki Głównej w harmonogramie pracy, z 

zachowaniem przepisów o czasie pracy. 

 

§ 22 

 

1. Pracownicy administracyjni, naukowo – techniczni, inżynieryjno – techniczni i robotnicy, 

z wyłączeniem pracowników o których mowa w §23, pracują w podstawowym systemie 

czasu pracy, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7
00

 – 15
00

. 

 

2. Pracownicy Obsługi: 

1) Pracownicy zatrudnieniu przy sprzątaniu (pomocniczy pracownik obsługi, 

woźny, dozorca) – pracują w podstawowym systemie czasu pracy, w dniach od 

poniedziałku do piątku. 

Rozkład czasu pracy dla tych pracowników ustalają bezpośredni przełożeni 

uwzględniając potrzeby pracodawcy przy jednoczesnym zapewnieniu 

przepracowania normy czasu pracy zgodnie z postanowieniem § 16 ust 2 oraz 

zachowaniem prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego. 

2) Pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu (strażnicy ochrony mienia, 

portierzy, recepcjoniści) oraz pracownicy gospodarczy zatrudnieni na 

terenie Klinik Weterynaryjnych pracują w systemie równoważnego czasu 

pracy, praca zmianowa: 

I zmiana  7
00

 – 19
00

, 

II zmiana  19
00

 – 7
00

, 

według harmonogramu ustalonego przez kierownika rejonu. 

3) Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze szatni pracują w podstawowym 

systemie czasu pracy, w dniach od poniedziałku do piątku, praca zmianowa:  

I zmiana  7
00

 – 15
00

, 

II zmiana  13
00

 – 21
00

  lub  11
00

 – 19
00

.  

4) Pracownicy Gospodarstw Doświadczalnych: 

a)  zatrudnieni przy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracują według zadaniowego 

systemu czasu pracy, z zachowaniem norm czasu pracy zgodnie z § 16 ust. 2 

oraz zapewnieniem odpoczynku dobowego i tygodniowego 

b)  pracownicy sezonowi pracują według systemu i rozkładu czasu pracy 

ustalonego przez kierownika Gospodarstwa Doświadczalnego, z zachowaniem 
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norm czasu pracy, o których mowa w § 16 ust. 2 i 3 oraz zapewnieniem 

odpoczynku dobowego i tygodniowego 

c)  pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu według rozkładu czasu pracy 

ustalonego przez kierownika Gospodarstwa Doświadczalnego, z zachowaniem 

norm czasu pracy, o których mowa w § 16 ust. 2 lub 3. 

 

§ 23 

Czas pracy pracowników Centrum Sportowo–Rekreacyjnego 

 

1. kasjerzy i ratownicy – pracują w równoważnym systemie czasu pracy, praca zmianowa:  

I zmiana 6
30

  – 14
30

 

II zmiana 14
30

 – 22
30 

2. robotnicy – pracują w systemie równoważnego czasu pracy, praca zmianowa, według  

harmonogramu ustalonego przez kierownika Centrum. 

 

3. pracownicy zatrudnieni przy sprzątaniu –  pracują w systemie równoważnego czasu 

pracy, praca zmianowa: 

I zmiana 6
00

 – 14
00

, 

II zmiana 14
00

 – 22
00

, 

III zmiana 22
00

 – 6
00

. 

 

§ 24 

 

1. Czas pracy kierowców szczegółowo regulują odrębne przepisy: ustawa z dnia 16 

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

Czas pracy kierowcy realizowany w podstawowym systemie czasu pracy nie może 

przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym 

tygodniu pracy, według rozkładu  7
30

 – 15
30

. 

 

2. Ze względu na specyfikę pracy kierowców, za zgodą Kanclerza, mogą być stosowane 

ruchome godziny rozpoczynania i kończenia pracy, z zachowaniem dobowej normy 

czasu pracy oraz odpoczynku dobowego i tygodniowego. 

 

3. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Uczelni – w stosunku do pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach kierowców – może być wprowadzony decyzją Kanclerza 

system równoważnego czasu pracy z przedłużeniem dobowego wymiaru czasu pracy do 

12 godzin na dobę w przyjętym w Uniwersytecie okresie rozliczeniowym. 

 

4. Tygodniowy czas pracy kierowcy łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może 

przekraczać przeciętnie 48 godzin. Może jednak być przedłużony do 60 godzin, jeżeli 

średni tygodniowy czas pracy w okresie rozliczeniowym nie przekroczy 48 godzin. 

 

5. Czasem pracy kierowców jest również czas pracy, poza przyjętym rozkładem czasu 

pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do 
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wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, 

których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem. 

 

6. Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się:  

1) czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonuje pracy, 

2) nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu, 

3) dobowego przerwanego odpoczynku. 

 

7. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierowcę z powodu szczególnych 

potrzeb pracodawcy nie może przekroczyć 320 godzin w roku kalendarzowym. 

 

§ 25 

 

1. Czas pracy pracowników będących osobami niepełnosprawnymi regulują odrębne 

przepisy: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721                 

z późn. zm.). 

 

2. Osób niepełnosprawnych nie można zatrudniać w porze nocnej i godzinach 

nadliczbowych. 

 

3. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

 

4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.  

 

§ 26 

  

Kierownicy jednostek organizacyjnych, za zgodą Prorektora ds. Organizacji i Kadr lub 

Kanclerza, mogą odmiennie ustalić rozkład czasu pracy dla podległych pracowników, o ile 

wynika to ze sposobu realizowania zadań, w tym szczególnie związanych z obsługą procesu 

dydaktycznego na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i innych formach kształcenia w 

Uniwersytecie, z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy dla danego stanowiska oraz 

dobowego i tygodniowego odpoczynku. 

 

§ 27 

 

1. Kierownicy dziekanatów zobowiązani są zapewnić obsługę administracyjną studiów 

niestacjonarnych w terminach odbywania się zajęć dydaktycznych. 

 

2. Kierownicy Rejonów zobowiązani są do zapewnienia niezbędnej obsługi obiektów 

dydaktycznych w każdą sobotę, niedzielę i święta. 
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się dla pracowników inny dzień 

wolny od pracy, przy zachowaniu normy czasu pracy – przeciętnie 40 godzin                               

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym. 

 

§ 28 

 

1. Pora nocna obejmuje 8 godzin, pomiędzy godzina 22
00

 a godziną 6
00

 dnia następnego. 

 

2. W przypadkach koniecznych praca może być wykonywana w nocy. 

 

3. Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej pracownikowi przysługuje 

dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

wynikającego z osobistego zaszeregowania, nie niższy niż 20% stawki godzinowej 

wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. 

 

§ 29 

 

1. Druga zmiana obejmuje 8 godzin i trwa od godziny 14
00

 do 22
00

. 

 

2. Pracownikowi, który pracuje na zmiany, za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie, 

przypadającej w godzinach określonych w ust. 1 przysługuje dodatek w wysokości 10% 

godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje również 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, których praca w systemie 

zmianowym wynika z harmonogramu. 

 

§ 30 

 

1. Dniami ustawowo wolnymi od pracy są niedziele oraz święta określone odrębnymi 

przepisami. 

 

2. Za pracę w niedzielę oraz święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6
00

          

w tym dniu, a godziną 6
00

 dnia następnego. 

 

3. Pracownikowi, który wykonywał pracę w niedzielę i święto, pracodawca jest 

zobowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy: 

 

1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub 

następujących po takiej niedzieli, a jeżeli jest do niemożliwe z przyczyn obiektywnych– 

do końca okresu rozliczeniowego. 

2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego. 

 

4. Pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać, co najmniej raz na cztery 

tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. 
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§ 31 

 

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

wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający                               

z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy stanowi pracę                           

w godzinach nadliczbowych. 

 

2. Praca, o której mowa w ust. 1 dopuszczalna jest tylko w przypadku: 

1) konieczności prowadzenia akcji ratunkowej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, 

dla ochrony mienia lub usunięcia awarii, 

2) szczególnych potrzeb pracodawcy. 

 

3. Praca wykonywana ponad ustawowe normy czasu pracy dopuszczalna jest tylko                      

w przypadkach określonych w ust. 2 na pisemne polecenie bezpośredniego 

przełożonego, wcześniej akceptowane odpowiednio do podległości przez: Prorektora ds. 

Organizacji i Kadr lub Kanclerza. 

 

4. Pracownik nie może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, chyba, że zachodzą 

szczególne okoliczności. 

 

5. Pracy w godzinach nadliczbowych nie stanowi czas odpracowywania zwolnienia od 

pracy, udzielonego pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego w celu 

załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy powinno nastąpić w 

okresie rozliczeniowym z zachowaniem prawa pracownika do odpoczynku dobowego i 

tygodniowego. 

 

6. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami 

określonymi ust. 2 pkt. 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 

godzin w roku kalendarzowym. 

 

§ 32 

 

1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi 

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

zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). 

 

2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli pracownik podczas dyżuru nie 

wykonywał pracy. Czas dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku. 

 

3. Za czas dyżuru, za wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje 

czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie 

niemożliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z osobistego 

zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinowa lub miesięczną, a jeżeli 



Regulamin Pracy wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 8 z dnia 1 lutego 2016 r.    16/50 

taki składnik nie został wyodrębniony przy określeniu warunków wynagrodzenia – 60% 

wynagrodzenia. 

 

§ 33 

 

1. Pracownicy są zobowiązani ściśle przestrzegać godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.  

 

2. Odpowiedzialni za przestrzeganie przez pracowników obowiązującego rozkładu czasu 

pracy są kierownicy jednostek organizacyjnych. 

 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe 

ustalenie rozkładu czasu pracy podległych pracowników, których rozkład czasu pracy 

nie został uregulowany w niniejszym Regulaminie. 

 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzi na bieżąco ewidencję czasu pracy, 

oddzielnie dla każdego z podległych pracowników. 

Karta ewidencji czasu pracy, według wzoru obowiązującego w Uniwersytecie, obejmuje: 

1) godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, 

2) czas pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych 

oraz w dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a 

także godziny pełnionego dyżuru, 

3) informacje o urlopach, zwolnieniach od pracy oraz innych usprawiedliwionych 

i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy. 

Do karty ewidencji czasu pracy powinny być dołączone pisemne polecenia pracy w 

godzinach nadliczbowych oraz wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w 

zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.  

 

5. Karty ewidencji czasu pracy pracowników wykonujących pracę w systemie 

równoważnego czasu pracy, potwierdzone podpisem i imienną pieczęcią kierownika, 

przechowuje się w jednostce organizacyjnej przez okres 4 lat. 

 

6. Karty ewidencji czasu pracy pracowników wykonujących pracę w innych systemach 

czasu pracy niż wym. w ust. 5 kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje, do dnia 5 

miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego, do Działu Spraw 

Pracowniczych. 

 

7. Karta ewidencji czasu pracy stanowi podstawę do prawidłowego ustalenia 

wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą przysługujących 

pracownikowi oraz stanowi listę obecności, na której pracownik potwierdza swoją 

obecność w pracy.  
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Rozdział V 

DYSCYPLINA PRACY 

§ 34 

 

1. Pracownicy Uczelni są obowiązani niezwłocznie po przyjściu do pracy podpisać kartę 

ewidencji czasu pracy znajdującą się u kierownika jednostki organizacyjnej lub w innym 

wyznaczonym miejscu. Obowiązek ten nie dotyczy nauczycieli akademickich oraz 

pracowników, którzy objęci są zadaniowym systemem czasu pracy. 

 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za przestrzeganie obowiązującego czasu 

pracy podległych mu pracowników. 

 

3. Kontroli czasu pracy dokonują upoważnieni pracownicy Działu Spraw Pracowniczych. 

 

4. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim zobowiązany jest do zgłaszania 

bezpośredniemu przełożonemu każdorazowego wyjścia poza teren Uczelni oraz do 

dokonania odpowiednich wpisów w książce ewidencji wyjść w godzinach pracy, 

z zaznaczeniem charakteru wyjścia. Godzinę wyjścia i godzinę powrotu do pracy 

pracownik stwierdza własnoręcznym podpisem. 

 

5. Książka ewidencji wyjść w godzinach służbowych znajduje się u kierownika jednostki 

organizacyjnej. 

 

§ 35 

 

1. Pracownik może przebywać w miejscu pracy poza godzinami pracy wyłącznie po 

uprzednim uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego. 

 

2. Po zakończeniu pracy pracownicy są zobowiązani uporządkować stanowiska pracy 

oraz zabezpieczyć pieczęcie służbowe i dokumenty. 

 

3. Przed opuszczeniem pomieszczenia pracownicy są zobowiązani zamknąć okna, zawory 

itp. oraz wyłączyć zasilanie wszelkich urządzeń z wyjątkiem urządzeń pracujących                       

w ruchu ciągłym. Pomieszczenie należy zamknąć na klucz i przekazać klucz portierowi.  

 

§ 36 

 

1. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania wymogu trzeźwości w czasie pracy i na 

terenie Uniwersytetu. 

1) W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku trzeźwości, kierownik jednostki 

organizacyjnej nie dopuszcza pracownika do pracy lub odsuwa od wykonywania pracy 

i powiadamia na piśmie o tym fakcie odpowiednio Rektora, Prorektora ds. Organizacji 



Regulamin Pracy wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 8 z dnia 1 lutego 2016 r.    18/50 

i Kadr lub Kanclerza, w zależności od podporządkowania organizacyjnego oraz Dział 

Spraw Pracowniczych. 

2) Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do usunięcia takiego 

pracownika z terenu Uczelni, korzystając w razie potrzeby z pomocy Policji wezwanej za 

zgodą rektora, prorektorów lub kanclerza. 

3) Na żądanie kierownika jednostki organizacyjnej, a także na żądanie pracownika 

badanie trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony 

porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby 

zdrowia. W razie potwierdzenia stanu spożycia alkoholu pracownik ponosi koszty 

badania. 

4) Niedopuszczenie do pracy lub odsunięcie od pracy traktuje się, jako 

nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, za którą nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

2. Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy i 

na terenie Uczelni jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, zagrożonym 

karą porządkową oraz innymi sankcjami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. 

 

§ 37 

 

1. W razie niemożności stawienia się do pracy, gdy przyczyna z góry jest znana, pracownik 

winien uprzedzić o tym przed dniem przewidywanej nieobecności bezpośredniego 

przełożonego, a w przypadku nieobecności przełożonego – Dział Spraw Pracowniczych. 

 

2. W razie niestawienia się do pracy z przyczyny wcześniej nieznanej pracownik 

obowiązany jest zawiadomić bezpośredniego przełożonego lub Dział Spraw 

Pracowniczych o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania, 

w pierwszym dniu nieobecności, a najpóźniej w dniu następnym, osobiście, telefonicznie 

lub przez inne osoby. 

 

 

3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 2 może być usprawiedliwione 

szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi pracownikowi powiadomienie 

pracodawcy zwłaszcza jego obłożną chorobą, połączoną z nieobecnością domowników, 

albo z innymi zdarzeniami losowymi. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio po ustaniu 

przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i 

okresie nieobecności pracownika w pracy. 

 

4. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy przedstawiając 

bezpośredniemu przełożonemu, niezwłocznie po ustaniu przyczyny powodującej 

nieobecność, niezbędne dowody usprawiedliwiające nieobecność. 

 

 

5. Zaświadczenie lekarskie pracownik jest obowiązany doręczyć osobiście, za 

pośrednictwem poczty lub innego środka łączności bezpośredniemu przełożonemu lub do 
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Działu Spraw Pracowniczych, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. W 

przypadku przesłania zaświadczenia za datę zawiadomienia Uczelni uważa się datę 

stempla pocztowego.  

 

§ 38 

 

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: 

1) Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie 

z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy. 

2) Decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o 

zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn 

przewidzianych tymi przepisami. 

3) Oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających 

konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki na zdrowym 

dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, 

klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. 

4) Oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo 

kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, 

stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone 

przez pracownika za zgodność z oryginałem – w przypadku niani, z którą rodzice 

mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 

2011r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub dziennego opiekuna, 

sprawującego opiekę nad dzieckiem. 

5) Pisemne oświadczenie pracownika i zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres 

choroby lub pobytu w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka stale 

opiekującego się dzieckiem w wieku do lat 8. 

6) Imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez 

organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ 

administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę lub policję 

– w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi 

organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na 

wezwanie. 

7) Pisemne oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej 

w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie 

upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny, jeżeli 

pracownik nie korzystał z miejsca sypialnego. 

 

§ 39 

 

O obecności nieusprawiedliwionej pracownika, kierownik jednostki organizacyjnej przesyła 

informację do Działu Spraw Pracowniczych oraz podejmuje inne działania wynikające 

z obowiązujących przepisów. 
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Rozdział VI 

URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY 

§ 40 

 

1. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to prawo, 

którego pracownik nie może się zrzec. Również pracodawca nie może pozbawić 

pracownika prawa do urlopu. 

 

2. Wymiar urlopu dla poszczególnych pracowników określa Dział Spraw Pracowniczych i 

podaje informacje, na początku każdego roku kalendarzowego kierownikom jednostek 

organizacyjnych. 

 

§ 41 

 

1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w 

wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. Urlop wypoczynkowy 

powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

 

2. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim określa 

Ustawa. 

 

 

3. Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim określa Uchwała 

Senatu. 

 

4. Nauczycielowi akademickiemu, który korzysta z rocznego urlopu dla poratowania 

zdrowia, trwającego rok kalendarzowy, nie przysługuje urlop wypoczynkowy za dany 

rok kalendarzowy. 

 

§ 42 

 

1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim przysługuje prawo do 

corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych w 

Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych. 

 

2. Urlop wypoczynkowy udzielany jest zgodnie z planem urlopów, sporządzonym przez 

kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem wniosków pracowników. Plan 

urlopów, przyjęty do wiadomości przez pracowników, kierownik przekazuje do Działu 

Spraw Pracowniczych w terminie wskazanym w piśmie rektora na początku każdego 

roku kalendarzowego. 
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3. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu, o którym mowa w ust.9 

 

4. Plan urlopów powinien być sporządzony w sposób zapewniający niezakłócony tok pracy 

i wykonywanie zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

 

5. Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi na podstawie planu urlopów lub na 

indywidualny wniosek pracownika zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego. 

 

 

6. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, z tym, że co najmniej 

jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

 

7. Przesuniecie terminu urlopu może nastąpić zarówno na wniosek pracownika 

umotywowany ważnymi przyczynami, jak również z powodu szczególnych potrzeb 

pracodawcy, jeśli nieobecność pracownika w tym czasie spowodowałaby poważne 

zakłócenia toku pracy. 

 

 

8. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego 

wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik 

zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 

 

9. Ewidencję urlopów wypoczynkowych prowadzi Dział Spraw Pracowniczych. 

 

 

10. Kierownicy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za prawidłowe i terminowe 

wykorzystanie urlopu przez podległych pracowników w danym roku kalendarzowym. 

 

11. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić 

najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to części 

urlopu, o którym mowa w ust. 9 

 

§ 43 

 

W okresie wypowiedzenia stosunku pracy pracownik jest obowiązany wykorzystać 

przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. 

 

§ 44 

 

1. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny. 
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2. Urlopu bezpłatnego udzielonego na podst. art. 174 kp nie wlicza się do okresu pracy, od 

którego zależą uprawnienia pracownicze.  

§ 45 

 

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 

w wymiarze: 

1) 2 dni w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i 

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

macochy, 

2) 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika, albo zgonu lub pogrzebu jego siostry, 

brata, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu 

pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

 

§46
 

 

1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 

przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin 

albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

 

2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa 

w ust. 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia, 

złożonym w danym roku kalendarzowym. 

 

3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w ust. 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla 

pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie 

do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy 

zaokrągla się w górę do pełnej godziny. 

 

4. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnień określonych w ust. 1 

może korzystać jedno z nich. 

§ 47 

 

1. Zwolnienie od pracy dla załatwienia spraw osobistych, w godzinach pracy jest 

dopuszczalne w razie uzasadnionej konieczności, za zgodą bezpośredniego przełożonego, 

po uprzednim dokonaniu wpisu w „książce ewidencji wyjść”. 

 

2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje 

wynagrodzenia, jeżeli do końca okresu rozliczeniowego odpracował czas zwolnienia. 

Pracy tej nie traktuje się, jako pracy w godzinach nadliczbowych. 
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Rozdział VII 

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ 

§ 48 

 

1. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy 

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak 

stanowią. Za wykonaną pracę pracownicy Uczelni otrzymują wynagrodzenia zgodnie z 

umową o pracę lub mianowaniem, na podstawie przepisów płacowych określonych przez 

właściwego ministra. 

 

2. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy ustala się 

z uwzględnieniem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. 

 

 

3. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatki specjalne 

są wypłacane nauczycielom akademickim z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli 

pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie 

zasadnicze i składniki wynagrodzenia wypłacane z góry wypłaca się w pierwszym dniu 

roboczym następującym po tym dniu. 

 

4. Wypłaty wynagrodzenia przysługujące pracownikowi niebędącemu nauczycielem 

akademickim dokonuje się z dołu, za okres miesiąca, w którym pracownik wykonał 

pracę. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzeń za pracę jest dniem ustawowo wolnym 

od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym dzień wolny. 

 

 

5. Dla pracowników, o których mowa w ust. 4 ustala się następujące terminy wypłat 

wynagrodzeń:  

1) W dniu 10 każdego miesiąca dokonuje się wypłaty wynagrodzeń dla pracowników 

zatrudnionych: 

a) na stanowiskach robotniczych i pracowników obsługi  

b) w gospodarstwach doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego. 

2) W ostatnim dniu każdego miesiąca dokonuje się wypłat wynagrodzeń dla 

pracowników: 

a) administracyjnych, za wyjątkiem zatrudnionych w gospodarstwach doświadczalnych 

b) naukowo – technicznych i inżynieryjno – technicznych, z wyjątkiem zatrudnionych 

w gospodarstwach doświadczalnych, 

c) bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej, 

d) Wydawnictwa. 

 

 

 



Regulamin Pracy wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 8 z dnia 1 lutego 2016 r.    24/50 

§ 49 

 

1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest: 

1) do rąk własnych pracownika lub osoby przez niego upoważnionej w kasie siedziby 

pracodawcy (budynek Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego). 

2) na wskazane przez pracownika konto bankowe, po złożeniu odpowiedniego 

oświadczenia w Dziale Finansów i Płac. 

 

2. Pobranie wypłaty wynagrodzenia lub innych świadczeń pieniężnych wynikających ze 

stosunku pracy, przez inną osobę, może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnego 

upoważnienia pracownika potwierdzonego stemplem i podpisem osoby stwierdzającej 

tożsamość upoważniającego.  

 

3. Pracownik ma prawo wglądu do dokumentacji płacowej oraz prawo do otrzymywania 

odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia. 

 

§ 50 

 

Z wynagrodzenia za pracę podlegają potraceniu: 

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 

alimentacyjnych, 

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych 

niż świadczenia alimentacyjne, 

3) zaliczki pieniężne pobrane przez pracownika, 

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy, 

5) inne należności na potrącenie, których pracownik wyraził zgodę na piśmie. 
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Rozdział VIII 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

§ 51 

1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie 

inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się 

szczególnie do wykonywania zadań Uniwersytetu, mogą być przyznane nagrody i 

wyróżnienia w formie: 

1) nagrody pieniężnej, 

2) pochwały pisemnej, 

3) odznaki honorowej Uniwersytetu. 

 

2. Nagrody i wyróżnienia Rektora są przyznawane pracownikom Uniwersytetu na 

podstawie obowiązujących w Uczelni Regulaminów ich przyznawania. 

 

3. Odpis pisma o przyznaniu nagrody pieniężnej i pochwały pisemnej dołącza się do akt 

osobowych pracownika. 
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Rozdział IX 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

§ 52 

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych Uczelni odpowiedzialność ponoszą kierownicy tych 

jednostek. 

 

§ 53 

 

Wszyscy pracownicy Uczelni zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż. 

 

§54 

 

1. Kierownik komórki organizacyjnej obowiązany jest informować pracowników o 

zagrożeniach, które występują w czasie wykonywania przez nich pracy. W przypadku, 

gdy ryzyko dotyczy określonej grupy zawodowej, dodatkowej informacji o zagrożeniach 

udziela się poprzez umieszczenie jej na stanowisku pracy, miejscu widocznym dla 

pracowników tej grupy. 

 

2. W przypadku, gdy ryzyko związane jest z określonymi stanowiskami pracy, informacja o 

nim przekazywana jest każdemu pracownikowi zatrudnianemu na tych stanowiskach 

i potwierdzona na piśmie. 

 

§ 55 

 

1. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp i ppoż. 

przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. 

 

2. Każdy nowozatrudniony pracownik przed rozpoczęciem pracy zobowiązany jest do 

odbycia szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

3. Na szkolenie wstępne składa się: 

1) Instruktaż ogólny, który organizuje i prowadzi Sekcja ds. BHP i Ochrony Ppoż., 

2) Instruktaż stanowiskowy prowadzony bezpośrednio w miejscu zatrudnienia przed 

dopuszczeniem do wykonywania czynności na powierzonym stanowisku, który prowadzi 

kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba upoważniona, specjalnie do tego 

przygotowana.  
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4. Odbycie szkolenia wstępnego i stanowiskowego pracownicy potwierdzają pisemnie. 

Dokumentacja potwierdzająca zapoznanie się pracownika z przepisami w zakresie bhp i 

ppoż. oraz nabycie umiejętności obsługi sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonywania 

pracy na stanowisku przechowywana jest w aktach osobowych pracownika w Dziale 

Spraw Pracowniczych. 

 

5. Organizację szkoleń okresowych prowadzi Sekcja ds. BHP i Ochrony Ppoż. 

 

6. Instrukcję ogólną postępowania na wypadek powstania pożaru zawiera załącznik Nr 2 do 

Regulaminu. 

 

 

7. Instrukcje szczegółowe dot. postępowania na wypadek pożaru, opracowane na każdy 

budynek, znajdują się na portierniach tych budynków. 

 

8. Przeprowadzaniem praktycznych ćwiczeń w zakresie sprawdzania organizacji i 

warunków ewakuacji w budynkach Uniwersytetu zajmuje się Sekcja ds. BHP i Ochrony 

Ppoż. 

 

 

9. Nadzór nad konserwacją i remontem sprzętu ppoż. i gaśnicami sprawuje Sekcja ds. BHP 

i Ochrony Ppoż.  

 

§ 56 

 

1. Wszyscy pracownicy podlegają wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom 

lekarskim. 

 

2. Dział Spraw Pracowniczych, na początku każdego roku kalendarzowego, przesyła 

kierownikom jednostek organizacyjnych wykaz pracowników podlegających badaniom 

okresowym w danym roku. 

 

3. Dział Spraw Pracowniczych, w przypadku badań wstępnych, jest obowiązany do 

zamieszczenia na skierowaniu do lekarza informacji o zagrożeniach i szkodliwościach 

występujących na stanowisku pracy. 

 

 

4. Skierowanie dla lekarza na badania okresowe i kontrolne wystawia kierownik jednostki 

organizacyjnej, podając informacje o zagrożeniach i szkodliwościach występujących na 

stanowisku pracy pracownika kierowanego na badania. 
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5. Badania lekarskie wykonywane są na podstawie skierowania, przez zakład opieki 

zdrowotnej wskazany przez pracodawcę. 

 

6. Badania, o których mowa w ust. 1 wykonywane są na koszt Uczelni, w godzinach pracy.  

 

 

7. Zaświadczenia z wykonanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych włączane są 

do akt osobowych pracownika. 

 

8. Pracodawca – w jego imieniu kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej 

pracownika nie dopuszcza do pracy pracownika, który nie przedstawi w wyznaczonym 

terminie aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania 

pracy na określonym stanowisku. 

 

 

9. Kierownicy jednostek organizacyjnych w których wykonywane są prace, które ze 

względu na swój charakter zaliczane są przez pracodawcę do szczególnie 

niebezpiecznych (wykaz stanowisk Zał. Nr 3), mają zapewnić : 

1) bezpośredni nadzór na prowadzeniem tych prac, 

2) odpowiednie środki zabezpieczające, 

3) instruktaż pracowników, obejmujący imienny podział pracy, kolejność 

wykonywanych działań, wymagania bhp przy określonych czynnościach. 

Dostęp do miejsc pracy, gdzie prowadzone są prace szczególnie niebezpieczne mogą mieć 

tylko osoby odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane. 

 

§ 57 

 

1. Pracodawca dostarcza pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, 

zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników 

występujących w środowisku pracy oraz informuje o sposobach posługiwania się nimi. 

 

2. Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz okresy 

użytkowania odzieży i obuwia roboczego. 

 

 

3. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą powierza się pracownikom tak jak 

inne mienie pracodawcy, z obowiązkiem zwrotu lub do rozliczenia się. 
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Rozdział X 

OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH 

§ 58 

 

1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 

zdrowia. 

 

2. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet zawiera 

załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

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

oraz delegować, bez jej zgody, poza stałe miejsce pracy. Postanowienie to dotyczy 

również kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat. 

 

4. Pracodawca jest obowiązany przenieść do innej pracy kobietę w ciąży lub karmiącą 

dziecko piersią, zatrudnioną przy pracach jej wzbronionych lub w razie przedłożenia 

orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna 

wykonywać pracy dotychczasowej. 

 

 

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

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

dwóch przerw w pracy po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek 

pracownicy udzielane łącznie. 

 

6. Pracownicy zatrudnionej na czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie 

nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, 

przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. 

 

§ 59 

 

1. Młodocianych wolno zatrudniać tylko na zasadach określonych w Kodeksie pracy i 

przepisach wykonawczych. 

 

2. Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie 

przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat. 

 

 

3. Młodociany nieposiadający kwalifikacji może być zatrudniony tylko w celu 

przygotowania zawodowego. 
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4. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz określa 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990r. (Dz. U. Nr 85,poz.500, z 

późn.zm) – Zał. Nr 5. 
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Rozdział XI 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW 

§ 60 

 

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika niebędącego nauczycielem akademickim 

ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania 

przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca 

może stosować: 

1) karę upomnienia, 

2) karę nagany. 

 

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika niebędącego nauczycielem akademickim 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, 

opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości 

lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę 

pieniężną. 

 

3. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2 wymierza upoważniony Prorektor lub Kanclerz, 

odpowiednio do podległości służbowej pracownika niebędącego nauczycielem 

akademickim. 

 

§ 61 

 

1. Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości 

o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się 

tego naruszenia. 

 

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

z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg 

dwutygodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 

ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika w pracy. 

 

 

3. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj 

naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego 

naruszenia oraz informuje go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. 

 

4. Odpis zawiadomienia o wymierzonej karze dołącza się do akt osobowych pracownika. 
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5. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia                        

o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do sądu o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. 

 

§ 62 

 

1. Karę uważa się za niebyłą i odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych 

pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na 

wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za 

niebyłą przed upływem tego terminu. 

 

2. Przepis ust. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu 

przez pracodawcę albo wydania przez sąd orzeczenia o uchyleniu kary. 

 

§ 63 

 

1. Nauczyciele akademiccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie 

uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu 

nauczycielskiego. 

 

2. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego nauczycieli akademickich określa 

Ustawa i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

 

§ 64 

 

1. Za naruszenie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, nieprzestrzeganie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, stawienie 

się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, opuszczenie 

pracy bez usprawiedliwienia i nie przestrzeganie przyjętego w Regulaminie sposobu 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy – nauczyciele akademiccy mogą podlegać 

odpowiedzialności porządkowej na zasadach określonych w niniejszym rozdziale 

Regulaminu. 

 

2. Kary, za przewinienia, o których mowa w ust. 1, nauczycielom akademickim udziela 

Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy. 
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Rozdział XII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 65 

 

1. Regulamin pracy został opracowany w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu pracy, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych aktów 

prawnych wydanych na ich podstawie.  

 

§ 66 

 

Postanowienia Regulaminu pracy nie naruszają przepisów prawa pracy oraz indywidualnych 

umów o pracę. 

§ 67 

 

1. Regulamin pracy wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.  

 

2. Regulamin pracy podany jest  wiadomości do pracowników, na stronie internetowej 

Uczelni. W formie pisemnej Regulamin pracy zostanie rozesłany do wszystkich jednostek 

organizacyjnych. Kierownicy jednostek mają obowiązek zapoznać z jego treścią 

podległych pracowników. 

 

3. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu pracy sprawują bezpośredni 

przełożeni pracowników. 

 

4. Zmiana Regulaminu pracy może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie, co 

jego ustanowienie lub przez wprowadzenie nowego Regulaminu pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Pracy wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 8 z dnia 1 lutego 2016 r.    34/50 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy 

Obowiązek równego traktowania 

w  zatrudnieniu 

oraz zapobieganie mobbingowi 

 

                                 

KODEKS PRACY 

/wyciąg/ 

Art. 9 § 4 

Postanowienia układów zbiorowych i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, 

regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, 

naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują. 

Art. 11
2
 

Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych 

obowiązków: dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w 

zatrudnieniu. 

Art. 11
3
 

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze 

względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym 

wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna. 

Art. 18 § 3 

Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie, których powstaje stosunek pracy, 

naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich 

postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów 

– postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru 

dyskryminacyjnego. 

Art. 18
3a

 

§ 1 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, przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze 

czasu pracy.  
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§ 2 Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek 

sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.  

§ 3 Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub kilku 

przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji 

mniej korzystanie niż inni pracownicy.  

§ 4 Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego 

postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby 

wystąpić niekorzystane dysproporcje albo szczególnie niekorzystana sytuacja w zakresie 

nawiązania 

i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do 

szkolenia 

w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby 

pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn 

określonych w § 1, chyba, że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie 

uzasadnione ze względu na zgodny 

z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnieciu tego celu są właściwe  

i konieczne. 

§ 5 Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także: 

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego 

traktowania 

w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, 

2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności 

pracownika 

i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub 

uwłaczającej atmosfery (molestowanie). 

§ 6 Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie 

o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem 

jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, 

wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się 

składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne). 

§ 7 Podporządkowanie się pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu a 

także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu seksualnemu nie 

może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika. 

 

Art. 18
3b

 

 

§ 1 Za naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2-4, uważa się 

różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych 

w art. 18
3a

§ 1, którego skutkiem jest w szczególności: 

1) odmowa nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy, 

2) niekorzystane ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 

zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznaniu innych świadczeń 

związanych z pracą, 
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3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

zawodowe 

- chyba, że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. 

§ 2 Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalnie 

do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na: 

1) niezatrudnieniu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 18
3a

 § 1, 

jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub 

przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem 

stawianym pracownikowi, 

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu 

pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników bez 

powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione w art. 18
3a

§ 1, 

3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na 

ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność, 

4) stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudnienia i zwalniania 

pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie 

pracowników ze względu na wiek. 

§ 3 Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania 

podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównania szans wszystkich lub 

znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 18
3a

 

§ 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie 

określonym, w tym przepisie. 

§ 4 Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczenie przez kościoły i 

inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu 

lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, ze względu na religię, wyznanie lub 

światopogląd, jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania działalności przez kościoły i inne 

związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są 

rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, 

proporcjonalnych do osiągnięcia zgodnego prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby; 

dotyczy to również wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności 

wobec etyki kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera 

się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie. 

 

Art.18
3c

 

 

§ 1 Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za 

pracę 

o jednakowej wartości. 

§ 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, 

bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, 

przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. 

§ 3 Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonanie wymaga od pracowników 

porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi 
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w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej 

odpowiedzialności i wysiłku. 

 

Art. 18
3d

 

 

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma 

prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 

ustalone na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Art. 18
3e

 

 

§ 1 Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia 

zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego 

traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych 

konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej 

wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. 

§ 2 Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek 

formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu 

naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. 

 

Art. 29
2
 

 

§ 1 Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym 

wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób 

mniej korzystny 

w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i 

innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika. 

 

Art. 94
3 

§ 1 Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.  

§ 2 Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane 

przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub 

zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, 

powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 

wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 

§ 3 Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od 

pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.  

§ 4 Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić 

od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za 

pracę, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.  

§ 5 Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie 

z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.  
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA 

WYPADEK POŻARU 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy 

Wykaz prac szczególnie -niebezpiecznych 

 prace na wysokości 

 prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 

 roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez 

wstrzymania ruchu zakładu lub jego części 

 prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych 

Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby 

1. Prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń technologicznych, w 

tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co 

najmniej z jednym pracownikiem. 

2. Prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub pary trujące, żrące albo duszące, 

przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. 

3. Prace związane z: 

- montażem i demontażem studzienek, stacji pomp wodnych przy głębokościach większych       

od 2 m, 

- odmulaniem i pogłębianiem cieków i zbiorników wodnych, 

- budową i pogłębianiem studni kopanych przy głębokościach większych od 2 m. 

4. Prace w pomieszczeniach sekcyjnych zakładów utylizacji. 

5. Prace na czynnych gazociągach i przemysłowych instalacjach gazowych. 

6. Prace przy obsłudze autoklawów przemysłowych. 

7. Prace na stanowiskach organizowanych w magazynach substancji trujących i żrących. 

8. Prace przy usuwaniu skażeń chemicznych. 

9. Prace związane z transportowaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych. 

10. Prace przy usuwaniu skutków wypadków i awarii radiacyjnych. 

11. Prace związane z transportem i przeładunkiem materiałów promieniotwórczych, 

wymagające nadzoru dozymetrycznego. 

12. Prace w sterowniach i przy kanałach reaktorów jądrowych oraz w sterowniach i bunkrach 

akceleratorów. 

13. Prace związane z obsługą studzienek i zbiorników ścieków radioaktywnych. 

14. Prace badawcze z użyciem urządzeń plazmowych do syntezy termojądrowej. 

15. Prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic, żurawi wieżowych 

i samojezdnych, układnic magazynowych i schodów ruchomych. 

16. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania 

się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach 

zagrożonych pożarem lub wybuchem. 

17. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub 

częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach napięciu 

do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek). 
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18. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 

części, znajdujących się pod napięciem. 

19. Prace przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii 

napowietrznej o napięciu 1kV i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem.  

20. Prace przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

które krzyżują się z liniami znajdującymi się pod napięciem. 

21. Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów w zakładach energetycznych oraz innych 

zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych, z wyłączeniem prac stale 

wykonywanych przez wyznaczonych pracowników w ustalonych miejscach pracy 

(laboratoria, stacje prób). 

22. Prace przy budowie i eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych: 

- w terenie trudno dostępnym lub zalesionym, wymagającym ścinania drzew, 

- przy wymianie słupów i przewodów na słupach. 

23. Prace przy budowie i eksploatacji napowietrznych linii telekomunikacyjnych 

wykonywanych: 

- na skrzyżowaniach z liniami energetycznymi, kolejowymi oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 

szlaków 

komunikacyjnych (dróg, rzek, mostów, wiaduktów) i gazociągów, 

- w terenie trudno dostępnym lub zalesionym, wymagającym ścinania drzew, 

- przy wymianie słupów i przewodów na słupach. 

24. Prace przy eksploatacji linii kablowych ze zdalnym zasilaniem oraz przy urządzeniach 

zdalnego zasilania. 

25. Prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołkach 

monterskich. 

26. Prace na obiektach radiokomunikacyjnych w terenie górskim trudno dostępnym.  

27. Prace konserwacyjne przy nadajnikach radiowych i telewizyjnych oraz prace 

wykonywane na polach antenowych. 

28. Prace w telekomunikacji przy nie obsługiwanych stacjach wzmacniakowych i komorach 

kablowych. 

29. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest 

zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

30. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m. 

31. Prace ziemne wykonywane metodą bezodkrywkową. 

32. Prace geodezyjno-melioracyjne na terenach bagiennych. 

33. Prace w kesonach i prace nurków. 

34. Prace malarzy, konserwatorów okrętowych, wykonywane poza burtą statku lub z 

zewnętrznego rusztowania wiszącego oraz prace na masztach. 

35. Prace na statkach w: zbiornikach wodnych, paliwowych, balastowych, kolektorach, 

przelotniach, zasobnikach powietrza silników spalinowych, zenzach, koferdamach, tunelach 

przystępkowych, karterach silników i komorach łańcuchowych. 

36. Prace związane z otwieraniem i zamykaniem luków ładowni na statkach. 

37. Prace na otwartych pokładach statków w warunkach sztormowych oraz na stanowiskach 

manewrowych, 

cumowniczych na dziobie i rufie. 
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38. Prace na statkach przy przeładunkach i manipulacjach materiałów niebezpiecznych. 

39. Prace na statkach wykonywane na wysokości powyżej 5 m na nie umocowanych w 

sposób stały drabinkach. 

40. Prace kontrolerów fitosanitarnych na statku lub barce. 

41. Prace przy oznakowywaniu i remoncie dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu.  

42. Prace maszynistów kolejowych zatrudnionych na: 

- lokomotywach elektrycznych nie wyposażonych w dwa aktywne systemy zabezpieczeń, tj. 

czuwak 

aktywny i system samoczynnego hamowania pociągu, 

- pojazdach trakcyjnych, poruszających się z szybkością powyżej 130 km/h, 

- lokomotywach prowadzących pociągi w ruchu towarowym po liniach, na których 

miarodajne pochylenie 

na obsługiwanym odcinku jest większe niż 15 promili na długości 1000 m. 

43. Prace operatorów sprężarek chłodniczych, prace przy napełnianiu instalacji amoniakiem 

oraz prace 

wykonywane w komorach chłodniczych, gdy drzwi do tych komór otwierane są tylko z 

zewnątrz. 

44. Prace przy ogłuszaniu zwierząt w zakładach przemysłu mięsnego. 

45. Prace związane z obsługą i zabiegami weterynaryjnymi zwierząt dużych w stacjach 

hodowli i unasienniania. 

46. Prace związane z dokarmianiem ryb z łódki. 

47. Prace związane ze stosowaniem: 

- środków ochrony roślin podczas zabiegu fumigacji, 

- środków ochrony roślin w uprawach pod osłonami i w pomieszczeniach zamkniętych. 

48. Prace związane ze świadczeniem usług w zakresie stosowania preparatów ochrony roślin 

w formie płynnej, 

zaliczanych do pierwszej kategorii toksyczności. 

49. Prace przy pozyskiwaniu drewna w lesie. 

50. Prace związane z ratownictwem górskim. 
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pracy 

 

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 

  

I. 

 Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją 

ciała 

1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, 

mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5.000 kJ 

na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kJ/min. 

Uwaga: 1 kJ = 0,24 kcal. 

2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej: 

1) 12 kg - przy pracy stałej, 

2) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 

3. Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy 

której wymagane jest użycie siły przekraczającej: 

1) 50 N - przy pracy stałej, 

2) 100 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 

4. Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której 

wymagane jest użycie siły przekraczającej: 

1) 120 N - przy pracy stałej, 

2) 200 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 

5. Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny 

kąt nachylenia przekracza 30
o
, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej: 

1) 8 kg - przy pracy stałej, 

2) 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 

6. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej: 

1) 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych, 

2) 80 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych, 
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3) 300 kg - przy przewożeniu na wózkach po szynach. 

Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia 

transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i 

gładkie 

o pochyleniu nieprzekraczającym: 

2% - przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2, 

1% - przy pracach wymienionych w pkt 3. 

W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w 

pkt 1 i 2, masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych 

punktach. 

7. Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią: 

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, 

mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2.900 kJ 

na zmianę roboczą, 

2) prace wymienione w ust. 2-6, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich 

wartości, 

3) prace w pozycji wymuszonej, 

4) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej. 

II. 

 Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym 

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią: 

1) prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), 

określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5, 

2) prace w warunkach, których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), 

określany zgodnie z Polską Normą, jest mniejszy od -1,5, 

3) prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w 

zakresie przekraczającym 15
o
C. 

III. 

 Prace w hałasie i drganiach 

Dla kobiet w ciąży: 
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1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego: 

a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego 

tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 

65 dB, 

b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB, 

c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB, 

2) prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego: 

a) równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką 

częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego 

tygodniowego, określonego 

w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB, 

b) szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 

dB, 

3) prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego: 

a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o 

częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego 

dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru 

czasu pracy, 

b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o 

częstotliwościowych środkowych od 10 kHz do 40 kHz 

- przekraczają wartości podane w tabeli: 

Częstotliwość środkowa 

pasm tercjowych (kHz) 

Równoważny poziom ciśnienia 

akustycznego odniesiony do 8-

godzinnego dobowego lub do 

przeciętnego tygodniowego, 

określonego w Kodeksie pracy, 

wymiaru czasu pracy (dB) 

Maksymalny poziom 

ciśnienia akustycznego 

(dB) 

10; 12,5; 16 77 100 

20 87 110 

25 102 125 

31,5; 40 107 130 

4) prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny 

górne, których: 
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a) wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń 

drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, przy 8-godzinnym 

działaniu drgań na organizm, przekracza 1 m/s
2
, 

b) maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo 

przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, dla 

ekspozycji trwających 30 minut i krótszych, przekracza 4 m/s
2
, 

5) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na 

organizm człowieka. 

IV. 

 Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego 

i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych 

1. Dla kobiet w ciąży: 

1) prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości 

dla sfery bezpiecznej, 

2) prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych 

dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy, 

3) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w 

przepisach prawa atomowego, 

4) prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę. 

2. Dla kobiet karmiących piersią - prace w warunkach narażenia na promieniowanie 

jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego. 

V. 

 Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości 

1. Prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy: 

1) na stanowiskach kierowniczych, niewymagającej stałego przebywania pod ziemi 

i wykonywania pracy fizycznej, 

2) w służbie zdrowia, 

3) w okresie studiów, w ramach szkolenia zawodowego, 

4) wykonywanej dorywczo i niewymagającej pracy fizycznej. 
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2. Dla kobiet w ciąży: 

1) praca na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi 

podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby 

stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i 

schodzenie po drabinach i klamrach, 

2) prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych. 

VI. 

 Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu 

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią - prace nurków oraz wszystkie prace w 

warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia. 

VII. 

 Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi 

1. Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią: 

1) prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem 

ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, 

pałeczką listeriozy, toksoplazmozą, 

2) prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi. 

2. Dla kobiet w ciąży - prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane 

do grupy 2-4 zagrożenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 222
1
 § 3 

Kodeksu pracy - jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań 

terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na 

zagrożenie zdrowia kobiety w ciąży lub niekorzystny wpływ na przebieg ciąży. 

VIII. 

 Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych 

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią: 

1. prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria 

klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 

1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 

z 31.12.2008, str. 1) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia 

wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia: 
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a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341), 

b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351), 

c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria 

szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią 

(H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), 

d) działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 

(H370, H371), 

2. prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich 

stężenia w środowisku pracy: 

a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę, 

b) leki cytostatyczne, 

c) mangan, 

d) styren, 

e) syntetyczne estrogeny i progesterony, 

f) tlenek węgla, 

g) ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne, 

h) rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne, 

3. prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w 

środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń, 

4. prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji 

chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 

wymienione w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 

lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub 

procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 

pracy (Dz. U. poz. 890 oraz z 2015 r. poz. 1090). 

IX. 

 Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi 

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią: 

1) prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład na taśmie), 

2) prace wewnątrz zbiorników i kanałów, 

3) prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie 

pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z 
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materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze 

rozpłodników. 

1
 Tytuł rozporządzenia zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2002 r. 

(Dz.U.02.127.1092) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 listopada 2002 r. 
2
 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz.U.02.127.1092) 

zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 listopada 2002 r. 
3
 Załącznik:- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2002 r. 

(Dz.U.02.127.1092) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 listopada 2002 r.- 

zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U.2015.1737) 

zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 2015 r. 
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu Pracy 

Wykaz prac wzbronionych młodocianym 

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz 

zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu  

1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym  

1) Prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz 

prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów.  

2) Prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem 

energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają:  

a) dla dziewcząt - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 2.300 kJ, a w 

odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę,  

b) dla chłopców - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 3.030 kJ, a w 

odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę.  

3) Ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m 

przedmiotów o masie przekraczającej:  

a) przy pracy dorywczej:  

- dla dziewcząt - 14 kg,  

- dla chłopców - 20 kg,  

b) przy obciążeniu powtarzalnym:  

- dla dziewcząt - 8 kg,  

- dla chłopców - 12 kg.  

4) Ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość 

przekracza 5 m, a kąt nachylenia - 30°, ciężarów o masie przekraczającej:  

a) przy pracy dorywczej:  

- dla dziewcząt - 10 kg,  

- dla chłopców - 15 kg,  

b) przy obciążeniu powtarzalnym:  

- dla dziewcząt - 5 kg,  

- dla chłopców - 8 kg.  

5) Przewożenie przez dziewczęta ciężarów na wózkach 2-kołowych poruszanych ręcznie.  

2. Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała 

Prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie. 

II. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych i fizycznych 

1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych 

1) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, w tym środków 

ochrony roślin, sklasyfikowanych w przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 

substancji i preparatów chemicznych jako: toksyczne (T), bardzo toksyczne (T+), żrące (C) 

lub wybuchowe (E).  

2) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, sklasyfikowanych w 

przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 

jako szkodliwe (Xn), którym przypisano jeden lub więcej następujących zwrotów zagrożeń:  

a) zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia (R39),  
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b) może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową (R42),  

c) może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (R43),  

d) może powodować raka (R45),  

e) może powodować dziedziczne wady genetyczne (R46),  

f) stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia (R48),  

g) może upośledzać płodność (R60),  

h) może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki (R61),  

i) możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia (R68).  

3) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych sklasyfikowanych w 

przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 

jako drażniące (Xi), którym przypisano jeden lub więcej następujących zwrotów zagrożeń:  

a) produkt skrajnie łatwo palny (R12),  

b) może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową (R42),  

c) może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (R43).  

4) Prace związane z używaniem kadzi, zbiorników lub pojemników szklanych zawierających 

czynniki chemiczne, o których mowa w pkt 1-3.  

2. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych 

1) Prace w warunkach narażenia na hałas, którego:  

a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego 

tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 80 

dB,  

b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,  

c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB.  

2) Prace w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 °C, a 

wilgotność względna powietrza przekracza 65%, a także w warunkach bezpośredniego 

oddziaływania otwartego źródła promieniowania,  

3) Prace w temperaturze powietrza niższej niż 14 °C, a także przy wilgotności względnej 

wyższej niż 65%,  

4) Prace w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy 

występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15 °C, przy 

braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniach o 

temperaturze pośredniej. 

III. Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe  

1) Prace, podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo urazów, 

w tym w szczególności związane z uruchamianiem i obsługą maszyn i innych urządzeń 

2) Prace obejmujące wytwarzanie, stosowanie i przechowywanie sprężonych, płynnych i 

rozpuszczonych gazów.  

3) Prace zagrażające porażeniem prądem elektrycznym, w tym w szczególności: prace w 

rozdzielniach prądu elektrycznego, wszelkie prace przy obsłudze urządzeń energetycznych 

znajdujących się pod napięciem, z wyjątkiem napięcia obniżonego (bezpiecznego) 

4) Prace na wysokości powyżej 3 m grożące upadkiem z wysokości,.  

5) Prace przy nieodpowiednim oświetleniu, przy których wykonywaniu parametry oświetlenia 

nie odpowiadają wymaganiom określonym w Polskich Normach. 


