
 
 

REGULAMIN PRACY 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

(tekst ujednolicony) 
 

 
 
I. Postanowienia wstępne 

 
§ 1 

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy w jednostkach 
organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz związane  
z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 
 

§ 2 
1. Postanowienia regulaminu pracy stosuje się do wszystkich pracowników   

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w  Siedlcach bez względu na okres, na jaki 
zostali zatrudnieni, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy, z tym że w stosunku do 
nauczycieli akademickich tylko w zakresie nieuregulowanym ustawą - Prawo  
o szkolnictwie wyższym, przepisami szczególnymi wydanymi na jej podstawie oraz 
przepisami statutu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.   

2. W sprawach z zakresu prawa pracy czynności prawnych za pracodawcę dokonują rektor 
i kanclerz, każdy, w swoim zakresie określonym w ustawie - Prawo o szkolnictwie 
wyższym, statucie Uniwersytetu lub regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 

 
§ 3 

1. Poza postanowieniami regulaminu pracy, w Uczelni obowiązują przepisy o charakterze 
wewnątrzuczelnianym takie jak: uchwały senatu, zarządzenia oraz pisma okólne rektora  
i kanclerza. 

2. Zarządzenia i Uchwały Senatu, o których mowa w ust. 1, podawane są do wiadomości 
pracowników poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Uczelni oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej. 

 
§ 4 

1. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z regulaminem; 
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis i datę, 
zostanie dołączone do akt osobowych. 

2. Ze zmianami w regulaminie pracy pracownicy zapoznają się w trybie określonym w § 3 
ust. 2. 

 
§ 5 

Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o: 
1) pracodawcy lub zakładzie - należy przez to rozumieć Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny  w Siedlcach; 
2) kierowniku zakładu - należy przez to rozumieć rektora lub odpowiednio kanclerza; 
3) jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć wydział, jednostki 

międzywydziałowe, ogólnouczelniane, pozawydziałowe, działy, sekcje i samodzielne 
stanowiska; 

4) przełożonym - należy przez to rozumieć osobę działającą wobec pracownika  
w imieniu kierownika zakładu pracy, tj. pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
kierowniczych oraz nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze; 

5) pracowniku - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie stosunku 
pracy; 

6) mobbingu - należy przez to rozumieć 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 pracowników. 

 
§ 6 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa pracy, przepisy 
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dotyczące ich przepisy wykonawcze. 
 
II. Obowiązki pracodawcy 
 
1. Obowiązki pracodawcy w procesie pracy 
 

§ 7 
Pracodawca jest obowiązany: 

1) przydzielać pracownikom pracę zgodnie z treścią zawartych z nimi umów o pracę; 
2) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, 

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz podstawowymi 
uprawnieniami i obowiązkami; 

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

4) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy; 

5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie; 
6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 
7) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie, zwłaszcza pierwsze zatrudnienie 

po ukończeniu szkoły, warunki sprzyjające przygotowaniu się do należytego 
wykonywania pracy; 

8) zaspakajać, w miarę posiadanych środków, socjalne potrzeby pracowników; 
9) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 
10) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta 

osobowe pracowników; 
11) informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą 

oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; 
12) zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej, odzież roboczą, 

oraz właściwe warunki higieniczno-sanitarne; 
13) zapewnić przeprowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, badań lekarskich 

pracowników; 
14) wyznaczyć pracownikom palącym wyroby tytoniowe wyraźnie wyodrębnione miejsce 

do palenia tytoniu; 
15) współdziałać ze związkami zawodowymi, stosownie do obowiązujących przepisów,  

w sprawach pracowniczych oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
16) w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy niezwłocznie wydać 

świadectwo pracy. 
 

§ 7a 
1. Pracodawca zobowiązuje się przeciwdziałać mobbingowi. 
2. Pracodawca uznaje mobbing za zjawisko wysoce szkodliwe zarówno w stosunkach 

pomiędzy pracownikami, jak i pomiędzy pracodawcą a pracownikiem lub pracownikami. 
Wszelkie zachowania mające formy szykany lub znęcania się nad pracownikami nie 
będą tolerowane w Uniwersytecie. 

3. Szczególny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi ciąży na pracownikach pełniących 
funkcje kierownicze. 

4. Każdy pracownik Uniwersytetu, wobec którego stosowany jest mobbing lub który 
dowiedział się o działaniach lub zachowaniach mających znamiona mobbingu,  
ma prawo i obowiązek powiadomić o tym pracodawcę. 



5. Informację o stosowaniu mobbingu przekazuje się odpowiednio rektorowi lub 
kanclerzowi, zgodnie z kompetencjami.  

6. Informacja o stosowaniu mobbingu może być także przekazana bezpośredniemu 
przełożonemu lub przełożonemu wyższego stopnia. W takiej sytuacji osoby  
te powiadamiają rektora lub kanclerza. 

7. Rektor lub kanclerz po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, postanawia  
o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie stosowania mobbingu. 

8. Działania lub zachowania mające znamiona mobbingu stanowią ciężkie naruszenie 
podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy. 

9. Pracownik, który dopuścił się mobbingu podlega odpowiedzialności porządkowej 
określonej w Kodeksie pracy lub odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej  
w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, chyba że pracodawca uznał,  
że stosowanie mobbingu stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy  
z pracownikiem. 

 
§ 7b 

1. Każdy pracownik Uniwersytetu ma prawo zapoznać się z przepisami dotyczącymi 
równego traktowania w zatrudnieniu. Wniosek w tej sprawie składa się do rektora lub 
kanclerza.  

2. Bieżących informacji o obowiązujących przepisach w zakresie równego traktowania         
w zatrudnieniu udziela Dział Spraw Pracowniczych lub Dział Organizacyjno-Prawny. 

 
§ 8 

1. Przed przystąpieniem pracownika do pracy komórka do spraw pracowniczych: 
1) kieruje pracownika na wstępne badania lekarskie; 
2) ustala współdziałając z bezpośrednim przełożonym pracownika, w której ma być 

zatrudniony, jego kwalifikacje, stanowisko i warunki pracy oraz termin przystąpienia 
do pracy; 

3) informuje o świadczeniach socjalnych; 
4) informuje o zasadach korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy pracownik przechodzi wstępne szkolenie  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, na które składa się instruktaż ogólny  
i instruktaż stanowiskowy. 

3. Wstępne szkolenie bhp oraz instruktaż ogólny nowozatrudnionego pracownika 
przeprowadza pracownik służby bhp, natomiast instruktaż stanowiskowy przeprowadza 
bezpośredni przełożony. 

4. Odbycie szkolenia wstępnego bhp oraz instruktażu ogólnego pracownik potwierdza na 
piśmie. Pisemne potwierdzenie przez pracownika odbycia wstępnego szkolenia bhp 
składane jest do akt osobowych pracownika. 

5. Potwierdzenie przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przechowuje bezpośredni 
przełożony. 
 

§ 9 
1. Pracownik, któremu w związku z wykonywaną pracą pracodawca powierza mienie  

z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, podpisuje odpowiednią deklarację   
o odpowiedzialności materialnej, a fakt przyjęcia mienia potwierdza własnoręcznym 
podpisem. 

2. Jeżeli mienie pracodawcy powierzone zostało określonym pracownikom wspólnie, 
zawiera się z tymi pracownikami umowę na piśmie o wspólnej odpowiedzialności 
materialnej. 

3. Zawarcie umowy o odpowiedzialności materialnej powinno nastąpić przed powierzeniem 
pracownikowi mienia pracodawcy. 

 
2. Organizacja stanowiska pracy i przydział pracownikowi pracy 
 

§ 10 
Z chwilą przystąpienia przez pracownika do pracy przełożony pracownika obowiązany jest: 



1) zapoznać pracownika z zakresem czynności oraz instrukcją obowiązującą na jego 
stanowisku pracy; 

2) zapoznać pracownika z miejscem pracy i jego otoczeniem; 
3) przydzielić pracownikowi pracę/czynności zgodnie z umową o pracę; 
4) zapoznać pracownika ze sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym 

stanowisku pracy; 
5) zorganizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy 

pracownika, jego kwalifikacji i predyspozycji zawodowych; 
6) zapoznać pracownika ze sposobem rejestrowania czasu pracy i udzielania zwolnień 

od pracy; 
7) przydzielić pracownikowi sprzęt, urządzenia i narzędzia do wykonywania pracy; 
8) przydzielić pracownikowi wymaganą na stanowisku pracy odzież ochronną  

i sprzęt ochrony osobistej, a także odzież roboczą. 
 

§ 11 
Bezpośredni przełożony nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie 
posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ochrony 
przeciwpożarowej. 
 

§ 12 
1. Pracodawca wyznacza miejsce odpowiednio zabezpieczone na przechowywanie przez 

pracownika narzędzi i środków pracy, sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej  
i odzieży roboczej, a także odzieży własnej pracownika. 

2. Za przechowywanie przez pracownika w zakładzie pracy lub miejscu wykonywania pracy 
środki pieniężne i przedmioty wartościowe pracodawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 
§ 13 

1. W razie nieobecności bezpośredniego przełożonego zastępuje go stały zastępca,  
a  w przypadku braku stałego zastępcy, pracownik przez niego wyznaczony. 

2. Bezpośredni przełożony, w czasie nieobecności podległego pracownika, wyznacza na 
ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego pomiędzy 
innych pracowników komórki. 

 
3. System i rozkład czasu pracy 
 

§ 14 
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy  

w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 
2. Pracownik obowiązany jest wykorzystywać czas pracy w pełni na pracę zawodową. 
 

§ 15 
1. Czas pracy pracowników będących nauczycielami akademickimi jest określony zakresem 

ich obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 
2. Pracownicy Biblioteki Głównej zwani dalej pracownikami biblioteki pracują   

w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do soboty, według następujących 
zasad: 
1) czas pracy pracowników biblioteki wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin  

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) czas pracy pracowników biblioteki zatrudnionych na stanowisku kustosza, starszego 
bibliotekarza wynosi 36 godzin tygodniowo i nie może przekraczać 8 godzin na dobę; 

3) pracownicy  Biblioteki  Głównej pracują według ustalonego harmonogramu czasu 
pracy w systemie pracy dwuzmianowej lub jednozmianowej; 

      3a)  pracownicy, o  których  mowa  w pkt  1 (tj. których czas pracy wynosi 8 godzin na  
dobę), pracują w godzinach:  
a) pierwsza zmiana od 730 do 1530, 
b) druga zmiana od 1100 do 1900. 



      3b)  pracownicy,  o  których  mowa  w  pkt 2 (tj.  których  czas pracy wynosi 36 godzin 
tygodniowo), pracują w godzinach: 
a) pierwsza zmiana od 730 do 1442 (poniedziałek – czwartek) lub od 748 do 1500 

(piątek – sobota), z tym że w budynku Wydziału Przyrodniczego od 748 do 1500 
(poniedziałek – piątek), 

b) druga zmiana od 1048 do 1800 lub od 1148 do 1900 (poniedziałek – czwartek). 
4) uchylony 
5) uchylony 
6) uchylony 
7) harmonogramy czasu pracy pracowników biblioteki sporządzają kierownicy 

wyznaczeni przez dyrektora Biblioteki Głównej, którzy prowadzą również ewidencję  
i rozliczenie czasu pracy; 

8) szczegółowe harmonogramy czasu pracy bezpośredni przełożeni podają do 
wiadomości pracownikowi najpóźniej na dziesięć dni przed rozpoczęciem okresu 
rozliczeniowego; 

9) harmonogramy mogą ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego tylko  
w przypadku nieprzewidzianych nieobecności pracowników; 

10) za prawidłowość harmonogramów oraz rozliczenie czasu pracy odpowiada dyrektor 
Biblioteki Głównej; 

11) do dziesiątego dnia każdego miesiąca dyrektor Biblioteki przekazuje do Działu Spraw 
Pracowniczych karty pracy za miesiąc poprzedni. 

3. Czas pracy pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,  
z wyjątkiem pracowników na stanowiskach robotniczych i obsługi (ust. 5), wynosi 40 
godz. Praca w każdym dniu roboczym rozpoczyna się o godz. 730 i kończy  
o godz. 1530. 

4. uchylony 
5. Pracownicy Działu Technicznego rozpoczynają pracę o godzinie 700,  a kończą o godzinie 

1500. Pracownicy Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia zatrudnieni na 
stanowiskach robotniczych rozpoczynają pracę o godzinie 700, a kończą o godzinie 1500. 

6. uchylony 
7. Harmonogram czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 

pracy ustala bezpośredni przełożony, po akceptacji odpowiednio przez rektora lub 
kanclerza, z zachowaniem drogi służbowej. Harmonogram czasu pracy ustalany jest       
w oparciu o rozkład czasu pracy danej grupy pracowniczej lub jednostki organizacyjnej. 
Harmonogram, po jego ustaleniu, przekazuje się niezwłocznie do Działu Spraw 
Pracowniczych, chyba że czas pracy pracownika jest rozliczany na podstawie kart czasu 
pracy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany harmonogramu 
czasu pracy. 

8. W przypadku dyżurów pełnionych przez pracowników służb awaryjnych poza godzinami 
pracy, jeżeli nie są one płatne zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpośredni 
przełożony ma prawo zwolnić pracownika od zajęć służbowych w jednym z następnych 
dni w odpowiednim wymiarze godzin. 

9. Zmiany szczegółowego rozkładu czasu pracy, wynikające z obowiązku odpracowywania 
dodatkowych dni wolnych od pracy, ustalane są drogą odrębnych zarządzeń rektora. 

10. Czas pracy pracowników zatrudnionych przy obsłudze procesu dydaktycznego  
tj. pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym także w dni wolne od pracy oraz   
w niedziele lub święta, ustalany jest przez bezpośredniego przełożonego w taki sposób, 
aby zachowana została dobowa, tygodniowa i miesięczna norma czasu pracy. 
Harmonogram pracy pracowników pracujących w tym systemie kierownik danej jednostki 
przekazuje do Działu Spraw Pracowniczych w terminie do 25 dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc objęty tym systemem. W uzasadnionych przypadkach 
harmonogram może być sporządzony na semestr lub rok akademicki. 

11. Pracownicy dziekanatów pracują w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku 
do soboty, z zachowaniem przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 16, według ustalonego harmonogramu 
czasu pracy. 



11a. Pracownicy inżynieryjno-techniczni, którzy obsługują systemy audiowizualne w budynku 
Wydziału Humanistycznego, pracują w podstawowym systemie czasu pracy                 
w rozkładzie pracy dwuzmianowej w godzinach: 
1) pierwsza zmiana od 730 do 1530; 
2) druga zmiana od 1200 do 2000. 

11b.Pracownicy Ośrodka Zarządzania Siecią Komputerową pracują w podstawowym 
systemie czasu pracy, opartym na pracy dwuzmianowej. Dopuszcza się stosowanie 
ruchomego czasu pracy, na podstawie którego pracownicy mogą rozpoczynać i kończyć 
pracę:  
1) w przypadku pierwszej zmiany – rozpoczynać w godzinach pomiędzy 600 a 800                

i kończyć w godzinach pomiędzy 1400 a 1600; 
2) w przypadku drugiej zmiany - rozpoczynać w godzinach pomiędzy 1200 a 1400                  

i kończyć w godzinach pomiędzy 2000 a 2200. 
Wykonywanie pracy w ruchomym czasie pracy nie może naruszać prawa pracownika do 
11. godzinnego odpoczynku dobowego i 35. godzinnego odpoczynku tygodniowego. 

11c. Pracownicy Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni na 
stanowiskach tłumaczy języka migowego pracują od poniedziałku do niedzieli               
w systemie równoważnego czasu pracy, w którym wymiar czasu pracy może być 
przedłużony do 12 godzin na dobę, z zachowaniem przeciętnie 40 godzinowego 
tygodnia pracy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym 
dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. 
Szczegółowy rozkład pracy tłumaczy języka migowego określają miesięczne 
harmonogramy przekazywane niezwłocznie do Działu Spraw Pracowniczych. 
Harmonogram może być sporządzony na semestr lub rok akademicki. 

12. uchylony 
13. uchylony 
14. uchylony.  
15. uchylony 
16. uchylony 
17. uchylony 
18. uchylony 
19. uchylony 
20. uchylony 
 

§ 16  
1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi:   

1) w Dziale Administracyjno-Gospodarczym - pracują od poniedziałku do niedzieli         
w podstawowym lub równoważnym systemie czasu pracy, w którym dobowy wymiar 
czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę z zachowaniem przeciętnie 
40 godzinowego tygodnia pracy, według następujących zasad:  
a) budynek przy ulicy Bema 1:  

- portiernia: równoważny system czasu pracy, praca jednozmianowa                
w godzinach 1030 - 2230 lub 730 - 1930, 

- woźne: podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa   
w godzinach 1400 - 2200 lub 1300 - 2100, 

b) budynek przy ulicy Prusa 12:  

- portiernia: równoważny system czasu pracy, praca dwuzmianowa   
w godzinach 600 - 1800 i 1800 - 600, 

- woźne: podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w   godzinach 530 - 1330  lub 600 - 1400 lub 1000 - 1800, 

- szatnia: podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w godzinach 730 - 1530. 

c) budynek przy ulicy Prusa 14: 

- portiernia: równoważny system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w godzinach 730 - 1930, 

- woźne: podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w   godzinach 600 - 1400 lub 1000 - 1800, 



- szatnia: podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w godzinach 730 - 1530. 

d) budynek przy ulicy Konarskiego 2:  

- portiernia: równoważny system czasu pracy, praca dwuzmianowa   
w godzinach 600 - 1800 i 1800 - 600, 

- woźne: podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w  godzinach 1400 - 2200, 

e) budynek Wydziału Nauk Ścisłych przy ulicy 3 Maja 54:  

- portiernia: równoważny system czasu pracy, praca dwuzmianowa  
w godzinach 600 - 1800 i 1800 - 600, 

- woźne: podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w  godzinach 600 - 1400 lub 1100 - 1900, 

- szatnia (wejście od ulicy 3 Maja): podstawowy system czasu pracy, praca  
jednozmianowa w godzinach 730 - 1530,  

- szatnia (wejście od parkingu): podstawowy system czasu pracy, praca  
jednozmianowa w godzinach 730 – 1530,        

f) budynek CSiR przy ulicy 3 Maja 54:  

- portiernia: podstawowy system czasu pracy, praca dwuzmianowa  
w godzinach 600 – 1400 i 1400 – 2200, 

- woźne: podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w godzinach 600 - 1400, 

g) budynek przy ulicy Sienkiewicza 51:  

- portiernia: równoważny system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w godzinach 730 - 1930, 

- woźne: podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w  godzinach 600 - 1400, 

h) budynek Biblioteki Głównej przy ulicy Popiełuszki 9:  

- portiernia: równoważny system czasu pracy, praca dwuzmianowa  
w godzinach 600 - 1800 i 1800 - 600, 

- woźne: podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w  godzinach 600 - 1400, 

- szatnia: podstawowy system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w godzinach 730 – 1530,       

i) budynek Wydziału Humanistycznego przy ulicy Żytniej 39:  

- portiernia: równoważny system czasu pracy, praca dwuzmianowa  
w godzinach 600 - 1800 i 1800 - 600, 

- woźne: podstawowy system czasu pracy, praca dwuzmianowa  
w  godzinach 600 - 1400 i 1400 – 2200, 

- szatnia: równoważny system czasu pracy, praca jednozmianowa  
w godzinach 730 – 1930 lub 730 - 1530 ,       

j) pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego zatrudnieni na stanowiskach 
robotniczych (w tym m.in. robotnik do prac ciężkich, pracownik gospodarczy, 
konserwator) pracują w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach 600 – 
1400 lub 700 – 1500. 

Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym 
wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. 
Szczegółowy rozkład czasu pracy pracowników określają indywidualne 
harmonogramy; 

2) w Osiedlu Studenckim, w tym recepcjonistki i konserwatorzy - pracują od 
poniedziałku do niedzieli w systemie równoważnego czasu pracy, w którym wymiar 
czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę z zachowaniem przeciętnie 
40 godzinowego tygodnia pracy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest 
równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub 
dniami wolnymi od pracy. Praca może być organizowana o system pracy zmianowej. 
Szczegółowy rozkład czasu pracy pracowników określają indywidualne 
harmonogramy. 



2. Pracownikom obsługi pracującym w systemie pracy dwuzmianowej za godziny na drugiej 
zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego. Jeżeli pracownik jest uprawniony do dodatku za pracę w porze nocnej      
w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się dodatek za pracę      
w nocy za 8 godzin, za pozostałe 4 godziny dodatek z tytułu drugiej zmiany czyli 10% 
godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.  

3. W okresie wolnym od zajęć dydaktycznych pracownicy obsługi mogą pracować,             
po uprzedniej decyzji bezpośredniego przełożonego, według pracy jednozmianowej.     
Nie dotyczy to pracowników portierni, które funkcjonują przez całą dobę. 

4. Harmonogramy czasu pracy pracowników Działu Administracyjno-Gospodarczego  
i Domów Studenta sporządzają odpowiednio bezpośredni przełożeni. 

5. Harmonogramy czasu pracy bezpośredni przełożeni podają do wiadomości pracownikowi 
najpóźniej na dziesięć dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego. 

6. Harmonogramy mogą ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego tylko w przypadku 
nieprzewidzianych nieobecności pracowników. 

7. Za prawidłowość harmonogramu oraz rozliczenie czasu pracy odpowiada bezpośredni 
przełożony pracownika. 

8. Do drugiego dnia każdego miesiąca kierownik przekazuje karty pracy do Działu Spraw 
Pracowniczych. 

 
§ 16a 

1. Pracownikom pracującym w systemie pracy zmianowej za godziny pracy na drugiej 
zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego. Przez drugą zmianę, rozumie się pracę  wykonywaną przez pracownika na 
drugiej zmianie w godzinach 1400 - 2200.   

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek                         
do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki       
godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku w  wysokości 
20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za  pracę ustalonego 
na podstawie art. 1518 Kodeksu pracy. 

 
§ 17 

1. Pracą w porze nocnej jest praca wykonywana pomiędzy godziną 2200 a godziną 600 
następnego dnia. 

2. Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę pomiędzy godziną 600 w tym dniu            
a godziną 600 następnego dnia. 

 
§ 18 

1. Czas pracy, w którym pracownicy mogą wykonywać pracę w pomieszczeniach naukowo-
dydaktycznych, biurowych, obsługi, ustala się w godzinach od 700 do 2000 danego dnia. 
Nie dotyczy to pracowników, dla których praca w nocy wynika z harmonogramu. 

2. Przebywanie pracowników w pomieszczeniach wymienionych w ust. 1, poza godzinami 
określonymi w ust. 1, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach,               
po uzyskaniu zgody odpowiednio: rektora, dziekana, kanclerza lub upoważnionej przez 
nich osoby. 

3. Wyrażoną na piśmie zgodę, o której mowa w ust. 2, pracownik składa w portierni  
w którym znajdują się pomieszczenia wymienione w ust. 1. 

4. Za przebywanie pracowników wydziałów w laboratoriach lub innych pomieszczeniach 
dydaktycznych wydziałów poza godzinami wymienionymi w ust. 1 odpowiada dziekan 
wydziału. 

 
§ 18a 

1. W stosunku do wszystkich pracowników uczelni może być stosowany system 
zadaniowego czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy  
lub jej organizacją albo miejscem jej wykonywania. W szczególności dotyczy  
to pracowników zaangażowanych przy realizacji projektów naukowych, badawczych, 
rozwojowych i edukacyjnych, których beneficjentem jest Uniwersytet. 



2. Decyzję w sprawie objęcia pracownika systemem zadaniowego czasu pracy mogą 
podejmować, odpowiednio, rektor - w stosunku do wszystkich pracowników uczelni lub 
kanclerz - w stosunku do podległych pracowników administracji uczelnianej, na wniosek 
kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika lub sprawującej nadzór 
nad jej funkcjonowaniem. Wniosek powinien zawierać proponowany czas pracy 
pracownika, niezbędny do wykonywania powierzonych mu zadań, uwzględniający normy 
czasu pracy, określone w art. 129 kodeksu pracy. 

3. Zaakceptowany przez rektora lub kanclerza wniosek, o którym mowa w ust. 2, stanowi 
podstawę do sporządzenia przez Dział Spraw Pracowniczych porozumienia, na mocy 
którego pracownik wyraża zgodę na objęcie go systemem zadaniowego czasu pracy. 

 
§ 18b 

1. W każdym systemie czasu pracy, który obowiązuje w Uniwersytecie, stosowany rozkład 
czasu pracy dla pracowników może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy  
w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. Rozkład 
czasu pracy może przewidywać także przedział czasu, w którym pracownik decyduje       
o godzinie rozpoczęcia pracy (ruchomy system czasu pracy). 

2. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, nie 
może naruszać prawa pracownika do 11.godzinnego odpoczynku dobowego i 35. 
godzinnego odpoczynku tygodniowego. 

3. Ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie zgodnie z rozkładem czasu pracy,  
o którym mowa w ust. 1, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 

4. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, 
następuje na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zainteresowanego pracownika 
oraz po uzyskaniu zgody, odpowiednio, rektora lub kanclerza. 

5. Przepis ust. 4 nie stanowi przeszkody, aby z indywidualnym wnioskiem  
o zastosowanie rozkładu czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, wystąpił odpowiednio do 
rektora lub kanclerza sam pracownik, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji 
bezpośredniego przełożonego. 

 
§ 18c 

1. Praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana na zasadach określonych      
w art. 151 § 1 Kodeksu pracy. 

2. W Uniwersytecie prowadzone są ewidencje czasu pracy pracowników w godzinach 
nadliczbowych. Ewidencje prowadzą kierownicy jednostek organizacyjnych,                    
w szczególności: 
1) Dyrektorzy instytutów lub kierownicy katedr (w przypadku podstawowych jednostek 

organizacyjnych nieposiadających w swojej strukturze instytutów) - w stosunku do 
pracowników tych jednostek; 

2) Kierownicy Dziekanatów – w stosunku do pracowników Dziekanatów; 
3) Kierownicy Administracyjni Wydziału – w stosunku do pracowników administracyjnych 

Wydziału; 
4) Kierownicy Jednostek Administracji Centralnej – w stosunku do pracowników tych 

jednostek; 
5) Dyrektor Biblioteki Głównej – w stosunku do pracowników Biblioteki Głównej; 
6) Kierownicy: Ośrodka Jeździeckiego, Sekcji Dydaktycznej, Studium Języków Obcych, 

Archiwum Uniwersytetu, Wydawnictwa, Centrum Kształcenia  i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Uczelnianego Ośrodka Kultury, Osiedla Studenckiego –             
w stosunku do pracowników kierowanych przez nich jednostek. 

3. Osoby, które prowadzą ewidencje czasu pracy pracowników w godzinach nadliczbowych 
odpowiedzialni są za nieprzekraczanie dopuszczalnej dobowej i rocznej liczby godzin 
nadliczbowych. 

4. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych, w związku z okolicznościami 
określonymi w art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy tj. ze względu na szczególne potrzeby 
pracodawcy, nie może przekraczać dla poszczególnych pracowników 380 godzin w roku 
kalendarzowym. 

5. Czas pracy z uwzględnieniem godzin nadliczbowych nie może przekraczać przeciętnie 
48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. 



6. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi okres rozliczeniowy wynosi  
1 miesiąc.  

7. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody odpowiednio 
rektora lub kanclerza albo osoby upoważnionej. Wniosek w tej sprawie składa kierownik 
jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 2, lub przełożony wyższego stopnia 
informując o tym kierownika jednostki organizacyjnej. Wniosek może być złożony także   
w formie elektronicznej. Brak sprzeciwu ze strony rektora lub kanclerza oznacza 
wyrażenie zgody. 

8. We wniosku o wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych wskazuje się 
sposób rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz planowany termin 
udzielenia czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych. 

9. Udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych może 
nastąpić: 
1) na wniosek pracownika, złożony niezwłocznie po wykonaniu pracy w godzinach 

nadliczbowych, jednak nie później niż do końca okresu rozliczeniowego  – czas 
wolny jest udzielany w tym samym wymiarze ile wynosi praca w godzinach 
nadliczbowych; 

2) bez wniosku pracownika -  w tym przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od 
pracy najpóźniej do zakończenia okresu rozliczeniowego w wymiarze o połowę 
wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. 

W ww. przypadkach nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.   
10. Wzór wniosku pracownika oraz decyzji pracodawcy o udzielenie czasu wolnego               

w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu 
Pracy. Wzór ewidencji czasu pracy pracowników w godzinach nadliczbowych stanowi 
załącznik Nr 4 do Regulaminu Pracy.  

11. Ewidencji czasu pracy pracowników w godzinach nadliczbowych można nie prowadzić 
dla pracownika, dla którego sporządzane są indywidualne karty czasu  pracy. 

 
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa 
 

§ 19 
Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym        
w Siedlcach  ponosi odpowiedzialność rektor. 
 

§ 20 
Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów  
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 
 

§ 21 
1. Dziekan wydziału nadzoruje: 

1) zapewnienie studentom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki; 
2) działalność jednostek organizacyjnych wydziału w zakresie przestrzegania prawa 

oraz bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego; 
3) prace zespołu ustalającego przyczyny i okoliczności wypadków studentów, którzy 

ulegli im w czasie pobierania nauki. 
2. Dziekan wydziału wydaje decyzje w sprawach zapewniających poprawę warunków pracy 

i nauki na wydziale, nie zastrzeżonych w statucie i regulaminie dla innych organów 
Uczelni albo kanclerza. 

 
§ 22 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni mają obowiązek realizacji zadań określonych 
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach  (Dz. U. Nr 125, poz. 897) oraz Zarządzeniu 
Rektora Nr 33/98 Uczelni z dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,  
a w szczególności: 

1) eliminować zagrożenia dla zdrowia pracowników i studentów; 



2) oceniać ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach, procesach 
badawczych i dydaktycznych oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne 
zmniejszające ryzyko dla zdrowia; 

3) zapewniać przestrzeganie zakresu i częstotliwości badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, jeżeli takie występują. 

 
§ 23 

Osoby kierujące pracownikami obowiązane są: 
1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy; 
2) kontrolować sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie 

z przeznaczeniem; 
3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników oraz osoby pobierające naukę przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy i nauki; 

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

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp i p.poż.; 
6) kierować pracowników na okresowe i kontrolne badanie lekarskie oraz zapewniać 

wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. 
 

§ 24 
W szczególności pracownicy zobowiązani są: 

1) znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz 
poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym; 

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; 

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

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem; 

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz 
stosować się do wskazań lekarskich; 

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku 
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także 
inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie; 

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

 
§ 25 

1. Nauczyciele akademiccy i pracownicy prowadzący zajęcia dydaktyczne są bezpośrednio 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie studentów w czasie prowadzonych zajęć. 

2. Pracownik prowadzący zajęcia dydaktyczne w pracowniach, laboratoriach oraz  
w terenie obowiązany jest zapoznać pobierających naukę z regulaminem postępowania 
obowiązującym w tych pomieszczeniach lub na zajęciach terenowych. 

 
§ 26 

1. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. 

2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom 
nieodpłatnie i stanowią własność pracodawcy. Środki te wydaje się na podstawie 
obowiązującej w zakładzie tabeli norm przydziału. 

3. Pracownicy portierni i recepcji mogą otrzymać umundurowanie. 
 

§ 27 
Zasady gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 
zapewnienie warunków higieny osobistej, zaopatrzenia w środki "higieny osobistej" oraz 
środków pierwszej pomocy określa rektor w uzgodnieniu z organizacjami związków 



zawodowych działających w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach        
w drodze zarządzenia. 
 

§ 28 
1. Za wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów bhp i p.poż. na terenie 

Uczelni odpowiedzialni są specjalista ds. bhp oraz specjalista ds. p.poż. 
2. W sytuacji szczególnych zagrożeń osoby wymienione w ust. 1 mają prawo wstrzymać 

prace i w trybie pilnym powiadomić rektora. 
 

§ 29 
Kontrolę społeczną przestrzegania przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa 
pracy pełni społeczny inspektor pracy. Działa on w porozumieniu z uczelnianymi 
organizacjami związkowymi. 
 

§ 30 
1. Uczelnia zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. 
2. Szkolenie w zakresie bhp prowadzone jest jako: 

1) szkolenie wstępne - dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników; 
2) szkolenie okresowe - obowiązujące wszystkich pracowników. 

3. Programy szkoleń bhp ustalane są przy współudziale pracownika służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

 
§ 31 

1. Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony nowo przyjętych pracowników 
lub inne osoby wyznaczone przez przełożonego. 

2. Szkolenia okresowe bhp prowadzą osoby lub jednostki organizacyjne uprawnione do 
prowadzenia działalności szkoleniowej w tym zakresie. 

3. Odbycie szkolenia bhp, a w szczególności wstępnego oraz szkolenia p.poż., 
potwierdzane jest pisemnym oświadczeniem pracownika wg ustalonego wzoru. 

4. Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia bhp i p.poż. przechowywane jest  
w jego aktach osobowych. 

 
§ 32 

W trakcie szkoleń bhp, wstępnych i okresowych, pracownicy powinni być zapoznani  
z prawnymi skutkami naruszenia obowiązku trzeźwości oraz palenia wyrobów tytoniowych  
w innych niż wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach 
 

§ 33 
1. Pracownicy podlegają następującym badaniom lekarskim: 

1) wstępnym - wszyscy nowo zatrudnieni do pracy oraz pracownicy przenoszeni na 
stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki 
uciążliwe; 

2) okresowym - wszyscy pracownicy Uczelni; 
3) kontrolnym - w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, 

spowodowanej chorobą. 
2. Pracownik nieposiadający aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 

przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku nie może być dopuszczony do 
wykonywania pracy. 

3. Skierowanie na badania wstępne - z określeniem stanowiska pracy, na którym ma być 
zatrudniony lub jest zatrudniony pracownik, czynników szkodliwych dla zdrowia lub 
warunków uciążliwych na danym stanowisku pracy wydaje Dział Spraw Pracowniczych  
w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym pracownika. 

4. Skierowanie na badania okresowe wydaje specjalista ds. bhp, na badania kontrolne Dział 
Spraw Pracowniczych. 

5. Zakres oraz częstotliwość badań okresowych określa lekarz, z którym Uniwersytet zawarł 
umowę na świadczenie tego rodzaju badań. 



6. Orzeczenie lekarskie wyżej wymienionych badań pracownik przekazuje bezpośredniemu 
przełożonemu oraz do Działu Spraw Pracowniczych. 

 
5. Urlopy wypoczynkowe 
 

§ 34 
1. Urlopu wypoczynkowego pracownikowi udziela się zgodnie z ustawą - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i uchwałą Senatu w sprawie trybu udzielania urlopów 
wypoczynkowych nauczycielom akademickim oraz przepisów Kodeksu Pracy. 

2. Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala 
odpowiednio rektor i kanclerz  biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność 
zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu 
udzielonego pracownikowi zgodnie z art. 1672, który ustala że 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. 

3. Plan urlopów podaje do wiadomości pracowników ich bezpośredni przełożony. 
4. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające  

z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. 
5. Urlop wypoczynkowy winien być wykorzystany zgodnie z planem urlopów, a poza 

planem, z ważnych przyczyn w innym terminie, najpóźniej do dnia 30 września roku 
następnego. 

6. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część 
urlopu winna obejmować 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

7. Pracownik może rozpocząć urlop po uzyskaniu pisemnej zgody bezpośredniego 
przełożonego i złożeniu pisemnego wniosku do Działu Spraw Pracowniczych. 

8. Decyzję w sprawie odwołania pracownika z urlopu podejmuje odpowiednio rektor lub 
kanclerz na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika. 

9. Bezpośredni przełożeni odpowiedzialni są za prawidłowe i terminowe wykorzystanie 
urlopu przez pracownika w danym roku kalendarzowym. 

10. Na pisemny wniosek pracownika może mu zostać udzielony urlop bezpłatny pod 
warunkiem wcześniejszego wykorzystania urlopu wypoczynkowego. 

 
6. Wynagrodzenie za pracę 

§ 35 
1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się w sposób następujący: 

1) dla nauczycieli akademickich wynagrodzenie wypłacane jest z góry, w pierwszym 
dniu roboczym danego miesiąca; 

2) dla pracowników obsługi wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, 10 dnia następnego 
miesiąca; 

3) dla pracowników pozostałych grup pracowniczych wynagrodzenie wypłacane jest  
z dołu, 29 dnia każdego miesiąca. 

2. Jeżeli termin wypłaty wynagrodzeń, określonych w ust. 1 pkt 2 i 3, przypada w dniu 
wolnym od pracy, wypłata jest dokonywana w poprzedzającym dniu roboczym. 

3. W uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w Uniwersytecie dopuszcza 
się zmiany terminów wypłat ustalonych w ust. 1. 

4. Podstawową formą wypłaty wynagrodzenia jest wypłata bezgotówkowa na rachunek 
bankowy wskazany przez pracownika. 

4a. W przypadku braku wskazania przez pracownika numeru rachunku bankowego wypłata  
      następuje w formie gotówkowej, której miejscem są oddziały PKO Bank Polski S.A.  
      w godzinach ich otwarcia. Wykaz oddziałów jest dostępny na stronie internetowej  
      Banku. 
5. W związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  
ustala się, że pracownik nie nabywa prawa do premii i dodatku specjalnego za dni  
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo 
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, 
za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie i zasiłek z ubezpieczenia 



społecznego. Wyżej wymienione składniki wynagrodzenia pomniejszane są w sposób 
proporcjonalny do okresu usprawiedliwionej nieobecności w pracy  wypłacane są za czas 
faktycznie przepracowany.  

6. Ujawnienie wysokości wynagrodzenia bez zgody pracownika, z zastrzeżeniem art. 15 
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), stanowi naruszenie: 
1) jego dobra osobistego w rozumieniu kodeksu cywilnego; 
2) ustawy o ochronie danych osobowych. 

7. Pracodawca, na prośbę pracownika, udostępnia do wglądu dokumentację na podstawie 
której dokonano obliczenia wysokości wynagrodzenia. 

 
7. Ochrona pracy kobiet i młodocianych 
 

§ 36 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu 
prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545) nie wolno zatrudniać kobiet między 
innymi: 
1. Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów: 

1) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów: 
a) jeśli praca wykonywana jest na stałe - powyżej 15 kg na osobę, 
b) jeśli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 25 kg na osobę; 

2) przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę (pochylnie, schody): 
a) jeśli praca wykonywana jest na stałe - powyżej 10 kg na osobę, 
b) jeśli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 20 kg na osobę; 

2. Przy pracach, o których mowa w ust. 1, kobiecie w ciąży: 
1) do 6 miesiąca włącznie wolno dźwigać ciężary do 5 kg oraz przewozić ciężary nie 

przekraczające połowy ww. normy; 
2) po upływie 6 miesiąca ciąży jest zabronione wszelkie podnoszenie, przenoszenie, 

przesuwanie, przewożenie ciężarów; 
3) przy ręcznym podnoszeniu ciężarów, jeżeli jest to konieczne, należy stosować sprzęt 

pomocniczy, ciężar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie może przekraczać 
norm określonych w ust. 1. 

3. Przy pracach w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, jeżeli mogą być 
przekroczone graniczne wartości dawek ustalonych dla pracowników bezpośrednio 
narażonych. 

4. Nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży: 
1) przy pracach w warunkach narażenia na działanie pola elektromagnetycznego 

wysokiej częstotliwości, pracach w narażeniu na promieniowanie jonizujące  
w warunkach, w których istnieje możliwość działania na kobietę dawek większych od 
0,3 dopuszczalnej wartości dawek ustalonej dla pracowników narażonych 
bezpośrednio, oraz pracach przy monitorach ekranowych powyżej 4 godzin na dobę; 

2)  w pozycji wymuszonej (pochylonej, na klęczkach, w przysiadzie, itp); 
3) w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie obowiązującej dobowej normy 

czasu pracy. 
 

§ 37 
1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. 
2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 
3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do lat 4 nie wolno bez jej zgody zatrudniać  

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

 
§ 38 

1. Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży: 
1) zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży; 
2) w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan 

ciąży nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy. 



2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy 
przysługuje dodatek wyrównawczy. 

3. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie do innej pracy pracodawca jest 
obowiązany zatrudnić kobietę przy pracy określonej w umowie o pracę. 

 
§ 39 

Uczelnia nie zatrudnia pracowników młodocianych. 
 
8. Nagrody i wyróżnienia 
 

§ 40 
1. Wszyscy pracownicy Uczelni mogą być nagradzani i wyróżniani. 
2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje rektor/kanclerz w następujących formach: 

1) pochwała pisemna; 
2) dyplom uznania; 
3) nagroda pieniężna. 

3. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych 
pracownika. 

 
9. Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy 
 

§ 41 
Naruszeniem porządku i dyscypliny pracy jest w szczególności: 

1) rozmyślne złe lub niedbałe wykonywanie pracy oraz zawinione niszczenie podczas 
niej materiałów, narzędzi, maszyn i urządzeń; 

2) wykonywanie na terenie zakładu pracy czynności niezwiązanych z zadaniami 
wynikającymi ze stosunku pracy; 

3) nieprzybycie do pracy, spóźnienie się lub samowolne jej opuszczenie w ciągu dnia 
roboczego, bez usprawiedliwionej przyczyny; 

4) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy 
lub miejscu pracy; 

5) zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy; 
6) niewykonywanie poleceń przełożonego oraz niewłaściwy stosunek do 

współpracowników; 
7) nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych; 
8) palenie wyrobów tytoniowych w miejscach innych niż wyznaczonych przez 

pracodawcę. 
 

§ 42 
1. Na podstawie art. 108 kodeksu pracy pracownikowi może być wymierzona jedna  

z następujących kar: upomnienie, nagana, kara pieniężna. 
2. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia 

obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do 
pracy. 

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

4. Kary, o których mowa w ust. 1, wymierza rektor lub kanclerz w zakresie swoich 
kompetencji, na wniosek przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy. Kara nie 
może być wymierzona bez uprzedniego wysłuchania pracownika. O ukaraniu 
zawiadamia się pracownika na piśmie wskazując rodzaj naruszenia obowiązków 
pracowniczych, datę ich naruszenia oraz informację o prawie wniesienia sprzeciwu  
i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych 
pracownika. 

5. Pracownik w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu może wnieść sprzeciw.  
O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje rektor lub z jego upoważnienia 
kanclerz po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji 



związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest 
równoznaczne z jego uwzględnieniem. 

6.  Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia  
o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec 
niego kary. 

7. Uchylony 
8. Zastosowana wobec pracownika kara, po upływie roku nienagannej pracy ulega zatarciu 

a zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika. Rektor lub z jego 
upoważnienia kanclerz biorąc pod uwagę osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie 
się pracownika po ukaraniu, może w terminie wcześniejszym, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za 
niebyłą. Kara ulega zatarciu również w przypadku uwzględnienia sprzeciwu albo wydania 
przez sąd orzeczenia o uchyleniu kary. 

 
§ 43 

W stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania, odpowiedzialność 
porządkową i dyscyplinarną, regulują przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 
III.  Obowiązki pracownika 
 
1. Określenie podstawowych obowiązków pracownika 
 

§ 44 
Obowiązki pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  regulują odpowiednio 
ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy kodeksu pracy. 
 

§ 45 
Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do 
poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne  
z przepisami prawa pracy lub umową o pracę, a także w pełni wykorzystywać czas pracy na 
pracę zawodową. 
 

§ 46 
Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności: 

1) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy; 
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego dla poszczególnych grup pracowniczych; 
3) przestrzeganie regulaminu pracy ustalonego w Uczelni; 
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

przepisów przeciwpożarowych; 
5) należyta dbałość o dobro Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,   

chronienie jej mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie 
mogłoby narazić Uniwersytet na szkodę; 

6) przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 
7) znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, branie udziału  

w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym 
egzaminom sprawdzającym; 

8) wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń  
i wskazówek przełożonych; 

9) używanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonych środków ochrony indywidualnej  
i odzieży ochronnej, a także odzieży i obuwia roboczego, 

10) poddawanie się, zgodnie ze skierowaniem pracodawcy, badaniom lekarskim oraz 
stosowanie się do zaleceń lekarskich; 

11) dbanie o należyty stan środków pracy, używanie ich zgodnie z przeznaczeniem 
wyłącznie do wykonywania zadań służbowych; 

12) dbanie o porządek na stanowisku pracy, a po zakończeniu pracy właściwe 
zabezpieczenie środków pracy oraz pomieszczeń pracy; 



13) właściwe odnoszenie się do przełożonych, współpracowników i interesantów oraz  
przestrzeganie zasad kultury współżycia, poszanowanie prawa do odmienności 
poglądów i apolityczności; 

14) niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o wypadku przy pracy albo zagrożeniu 
życia lub zdrowia ludzkiego; 

15) ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie 
zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie; 

16) przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach 
zamkniętych Uczelni poza wyraźnie wyodrębnionymi do tego celu miejscami. 

 
§ 47 

Pracownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić komórkę ds. pracowniczych  
o zmianach stanu rodzinnego, warunkujących nabycie albo utratę prawa do świadczeń  
z Uczelni, z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz o zmianie adresu. 
 

§ 48 
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany 
rozliczyć się z Uczelnią i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej. Rozliczenie to jest 
również obowiązkowe w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego  
i bezpłatnego dłuższego niż 12 miesięcy. 
 

§ 49 
Na pracowniku ciąży obowiązek zabezpieczenia miejsca pracy,  po jej zakończeniu:  

1) zamknięcia szaf i biurek; 
2) wyłączenia z sieci maszyn i innych urządzeń elektrycznych; 
3) zamknięcia pomieszczenia i umieszczenia klucza w przeznaczonej do tego celu 

gablocie lub w portierni. 
 

§ 50 
Pracownik może korzystać poza terenem Uczelni z rzeczy należących do pracodawcy tylko 
za zgodą przełożonego, wyrażoną na piśmie. 
 
2. Potwierdzanie obecności w pracy 
 

§ 51 
1. Pracownik potwierdza przybycie do pracy własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

Obowiązek ten nie dotyczy pracowników, którzy wykonują pracę w systemie 
zadaniowego czasu pracy. 

2. Listy obecności są wykładane przed rozpoczęciem pracy na portierni obiektu. 
3. W przypadku braku potwierdzenia na liście obecności przyjmuje się, że pracownik nie 

stawił się do pracy, chyba że przystąpienie do pracy pracownik udowodni. 
4. Zasady wyjść w godzinach pracy określa § 56 a regulaminu. 
5. Postanowienia ust. 1-4 nie dotyczą nauczycieli akademickich i osób, które pracują           

w zadaniowym systemie czasu pracy. 
 
4. Organizacja i dyscyplina pracy 

 
§ 52 

Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, 
usprawiedliwiają jedynie ważne przyczyny, a w szczególności: 

1) wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja  
z powodu choroby zakaźnej; 

2) wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika 
osobistej opieki; 

3) okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad 
dzieckiem w wieku do 8 lat; 



4) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od 
zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiły nocny 
wypoczynek. 

 
§ 53 

1. Pracownik obowiązany jest zgłosić się do pracy punktualnie w czasie i miejscu 
oznaczonym i jeżeli nie jest nauczycielem akademickim, podpisać listę obecności. 

2. Pracownik powinien uprzedzić kierownika jednostki organizacyjnej lub przełożonego  
o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna 
nieobecności jest z góry wiadoma. 

3. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, poza 
przypadkami określonymi w ust. 2, pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 
o przyczynie nieobecności przełożonego i przewidywanym okresie jej trwania, nie później 
niż w drugim dniu nieobecności w pracy, osobiście, przez inne osoby, telefonicznie lub za 
pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę 
zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. 

4. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do 
pracy, składając niezwłocznie pisemne usprawiedliwienie lub odpowiedni dokument 
przełożonemu. 

5. Decyzję o uznaniu spóźnienia lub nieobecności pracownika za usprawiedliwione 
podejmuje jego przełożony. W przypadku uznania spóźnienia lub nieobecności za 
nieusprawiedliwione, przełożony pracownika zawiadamia na piśmie rektora lub kanclerza 
za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej. 

6. Postanowienia ust. 1-5 w zakresie dotyczącym spóźnienia się do pracy nie dotyczą 
nauczycieli akademickich oraz osób, które pracują w zadaniowym systemie czasu pracy. 

 
§ 54 

1. Pracownikowi wyjeżdżającemu w podróż służbową poza miejsce zamieszkania 
wystawiana jest delegacja. Delegacja służbowa określa miejsce pobytu, cel delegacji, jej 
termin oraz środek lokomocji. Delegację podpisują odpowiednio rektor i kanclerz dla 
kadry kierowniczej, dla pozostałych pracowników ich bezpośredni przełożony w ramach 
upoważnienia udzielonego przez rektora lub kanclerza. Rejestr delegacji znajduje się  
w Dziale Spraw Pracowniczych. 

2. Delegacja służbowa, niezależnie od rodzaju płatności, nie może być wystawiona na 
okres przypadający w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika, ani w czasie innego 
rodzaju nieobecności pracownika w pracy, z wyjątkiem urlopu naukowego. 

3. Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości, wynagrodzenie za pracę  
w godzinach nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał on polecenie wykonania pracy  
w godzinach nadliczbowych i czas tej pracy był kontrolowany. 

 
§ 55 

1. Nieobecności pracownika w pracy i czas ich trwania odnotowuje na liście obecności 
bezpośredni przełożony lub osoba przez niego wyznaczona. Dział Spraw Pracowniczych 
dokonuje doraźnych kontroli przestrzegania czasu pracy. 

2. Dowody potwierdzające okoliczności usprawiedliwiające nieobecność pracownika  
w pracy, wnioski, wyjaśnienia i inne pisma przełożeni pracowników niezwłocznie 
przekazują do Działu Spraw Pracowniczych. 

3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy określają przepisy rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz  udzielania zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 
60, poz. 281). 

 
4. Zwolnienia od pracy 
 

§ 56 
1. Przypadki, w których pracownik może uzyskać zwolnienie od pracy, jak też przypadki  

w których pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od wykonywania pracy 
określają przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 



Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności        
w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281). 

2. Załatwianie spraw społecznych i innych nie związanych ze stosunkiem pracy powinno się 
odbywać w czasie wolnym od pracy chyba, że obowiązek zwolnienia wynika z przepisów 
prawa. Zwolnienia udziela bezpośredni przełożony. 

3. Rektor lub kanclerz w zakresie swoich kompetencji może w uzasadnionych sytuacjach 
zwolnić pracowników od pracy z całości lub z części dnia pracy. W szczególności dotyczy 
to Wielkiego Piątku, 31 października, Wigilii Bożego Narodzenia i 31 grudnia. O swojej 
decyzji rektor lub kanclerz informuje prorektorów i kierowników podstawowych jednostek 
organizacyjnych. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdy ma miejsce: 
1) Inauguracja roku akademickiego lub Święto Uniwersytetu; 
2) ważne dla społeczności akademickiej Uniwersytetu zdarzenie losowe, w tym takie 

jak: pogrzeb pracownika, pogrzeb małżonka pracownika; 
3) sytuacja, w której wykonywanie pracy jest nadmiernie uciążliwe np. ze względu na 

panujące warunki atmosferyczne, masowe wydarzenia, które odbywają się na 
terenie uczelni, czasowe wyłączenia budynków uczelni z przyczyn technicznych. 

 
§ 56a 

1. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu prowadzi się 
ewidencję wyjść w godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych lub służbowych, 
z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Obowiązek prowadzenia ewidencji wyjść w godzinach pracy w celu załatwienia spraw 
osobistych nie dotyczy pracowników, którzy pracują w zadaniowym systemie czasu 
pracy. 

3. Pracownik, może opuścić stanowisko pracy w celu załatwienia sprawy osobistej, po 
uzyskaniu zgody swojego bezpośredniego przełożonego lub osoby przez niego 
upoważnionej. Zgodę,  może także wyrazić rektor w stosunku do wszystkich 
pracowników, kanclerz w stosunku do podległych pracowników, w tym pracowników 
administracji i obsługi oraz: prorektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów w stosunku do 
podległych pracowników w zakresie swoich kompetencji. Pracownik bezpośrednio 
podległy kanclerzowi, który otrzymał zgodę na wyjście przez wyżej wymienione osoby, 
informuje o tym kanclerza, chyba że kanclerz otrzymał już taką informację od osoby 
udzielającej zgody. 

4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, może być wyrażona w dowolnej formie, również za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, sms, telefon). W takiej 
samej formie może być przekazana informacja do kanclerza. 

5. Niezwłocznie po opuszczeniu stanowiska pracy w celu załatwienia sprawy osobistej  
pracownik odnotowuje we właściwej ewidencji godzinę swojego wyjścia. Odpowiednio, 
po załatwieniu sprawy osobistej, pracownik odnotowuje godzinę swojego powrotu do 
pracy. Ewidencje wyjść mogą być przechowywane na portierniach budynków oraz  
w sekretariatach jednostek organizacyjnych. Szczegółowy wykaz tych miejsc ustala 
rektor. Rektor wskazuje także osoby, które podpisują ewidencje po zakończonym 
miesiącu i przekazują je do Działu Spraw Pracowniczych. 

6. Pracownik ma obowiązek odpracować w całości czas wyjścia w celu załatwienia sprawy 
osobistej. Pozostanie w pracy, po obowiązujących godzinach pracy, w celu realizacji tego 
obowiązku, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 

7. Bezpośredni przełożony lub osoba, która wyraziła zgodę na wyjście w celu załatwienia 
sprawy osobistej ustala z pracownikiem planowany termin odpracowania tego wyjścia      
z uwzględnieniem potrzeb jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony 
oraz uzasadnionych interesów pracownika. Termin ten jest odnotowywany w ewidencji 
wyjść w sprawach osobistych. Ewidencje pracowników administracji i obsługi zatwierdza 
kanclerz, a pozostałych pracowników dziekan lub rektor albo upoważniona przez rektora   
osoba. 

8. Odpracowanie wyjścia w celu załatwienia sprawy osobistej powinno nastąpić w tym 
samym miesiącu, w którym wyjście nastąpiło. W wyjątkowych sytuacjach rektor lub 
kanclerz mogą wyrazić zgodę na odpracowanie wyjścia w następnym miesiącu. Pismo     
w tej sprawie powinno wpłynąć w okresie rozliczeniowym. 



9. Nieodpracowanie wyjścia w celach osobistych powoduje zmniejszenie należnego 
pracownikowi wynagrodzenia za pracę na zasadach określonych w kodeksie pracy. 
Zmniejszenia dokonuje się o kwotę, która odpowiada nie odpracowanej nieobecności 
pracownika. Bezpośredni przełożony pracownika lub osoba przez niego upoważniona 
niezwłocznie informuje Dział Spraw Pracowniczych o obowiązku zmniejszenia należnego 
wynagrodzenia za pracę. 

10. Wzór ewidencji wyjść w celach osobistych określa załącznik Nr 1  do Regulaminu Pracy. 
 

§ 56b 
1. Pracownicy Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi opuszczają swoje 

stanowisko pracy w celu załatwienia spraw służbowych na polecenie lub za zgodą 
przełożonego albo osoby przez niego upoważnionej. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzą i przechowują ewidencję wyjść  
w godzinach pracy w celu załatwienia spraw służbowych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Rektor lub kanclerz w zakresie swoich kompetencji, może znieść obowiązek  
prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust.  2, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem 
wykonywanej pracy, w szczególności, gdy wykonywanie obowiązków służbowych polega 
na systematycznym lub częstym przemieszczaniu się pomiędzy obiektami Uniwersytetu. 
Z odpowiednim wnioskiem może także wystąpić kierownik jednostki organizacyjnej lub 
pracownik z zachowaniem drogi służbowej. 

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji wyjść w godzinach pracy w celu załatwienia spraw 
służbowych nie dotyczy pracowników, którzy pracują w zadaniowym systemie czasu 
pracy. 

5. Wzór ewidencji wyjść w celach służbowych przedstawia załącznik Nr 2 do Regulaminu 
Pracy. 

 
IV. Postanowienia końcowe 
 
1. Miejsce i czas przyjmowania pracowników przez pracodawcę 
 

§ 57 
1. Wszelkie prośby i wnioski w sprawach wynikających ze stosunku pracy, pracownik wnosi 

do bezpośredniego przełożonego, rektora lub kanclerza, zachowując drogę służbową. 
2. Pracownik może zwrócić się bezpośrednio do rektora lub kanclerza  

w przypadkach, w których rodzaj sprawy tego wymaga, względnie jeśli stwierdzi, że jego 
prośba lub wniosek złożony bezpośredniemu przełożonemu nie został właściwie 
załatwiony. 

3. Rektor i kanclerz przyjmuje pracowników w sprawach, o których mowa w ust. 2,  
w każdym dniu pracy w godzinach uzgodnionych w sekretariacie. 

4. W przypadku skarg lub wniosków złożonych na piśmie odpowiedź jest udzielana w trybie 
określonym przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. 

 
2. Udzielanie informacji o Uczelni 
 

§ 58 
1. Bez zgody rektora lub pisemnie przez niego upoważnionej osoby nie wolno wydawać na 

zewnątrz ani udostępniać dokumentów, ich kopii w postaci pisma lub innych nośników 
informacji zawierających informacje niejawne lub służbowe, a także związane z ochroną 
dóbr osobistych. 

2. Osobom uprawnionym do kontroli Uczelni na podstawie odrębnych przepisów udostępnia 
się żądane dokumenty po uprzednim sprawdzeniu uprawnień do przeprowadzenia 
kontroli, zawiadomieniu rektora lub kanclerza oraz wpisaniu do książki kontroli. 

 
3. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Pracy 
 

§ 59 
1. Przestrzeganie Regulaminu Pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 



2. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują: rektor, kanclerz, ich zastępcy, 
kierownicy komórek organizacyjnych oraz inni przełożeni pracowników. 

3. Kontrolę nad przestrzeganiem Regulaminu Pracy sprawuje Dział Spraw Pracowniczych. 
 
4. Zapoznanie się z Regulaminem Pracy 
 

§ 60 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym                  
w Siedlcach  oraz nowo przyjmowani do pracy powinni być zapoznani przez bezpośredniego 
przełożonego z Regulaminem Pracy. Fakt przyjęcia do wiadomości powinien być 
stwierdzony odpowiednim oświadczeniem, składanym do akt osobowych pracownika. 
 
5. Zmiana do regulaminu 
 

§ 61 
Wprowadzenie zmiany do regulaminu wymaga zastosowania trybu przewidzianego  
w Kodeksie Pracy dla wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy. 
 
6. Wejście w życie 
 

§ 62 
Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od jego ogłoszenia. Regulamin 
ustalony w uzgodnieniu: 

1) NSZZ "Solidarność"; 
2) ZNP; 
3) ZZ Pracowników UPH; 
4) ZZ "Unia Profesorów"; 
5) ZZ Pracowników Naukowo-Technicznych; 
6) ZZ Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek. 

                                                                                                
 
 

  
Załączniki: 
 

1) Nr 1 – wzór ewidencji wyjść w celach osobistych; 
2) Nr 2 – wzór ewidencji wyjść w celach służbowych; 
3) Nr 3 – wzór wniosku/decyzji dotyczącego udzielenia czasu wolnego w zamian za 

pracę w godzinach nadliczbowych; 
4) Nr 4 – wzór ewidencji czasu pracy w godzinach nadliczbowych. 
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