Załącznik do zarządzenia nr132/2019 Rektora US z dnia 13 września 2019 r.
REGULAMIN PRACY
w Uniwersytecie Szczecińskim
w Szczecinie

Rozdział I

Przepisy ogólne
§1-

[postanowienia ogólne]
Regulamin ustala organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki
pracowników oraz pracodawcy, zwanego dalej „Uczelnią”.
§2-

[słowniczek]
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) godzina dydaktyczna - jednostka wynosząca 45 minut,
2) kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1040 ze zm.),
3) kształcenie doktorantów - kształcenie, które przygotowuje do uzyskania stopnia
doktora i odbywa się w szkole doktorskiej,
4) pracodawca - Uniwersytet Szczeciński,
5) pracownik - nauczyciel akademicki oraz osoba niebędąca nauczycielem
akademickim pozostająca w stosunku pracy z Uczelnią,
6) macierzysta jednostka organizacyjna - jednostka organizacyjna Uczelni, w której
jest zatrudniony nauczyciel akademicki: instytut, jednostka ogólnouczelniana lub
jednostka międzywydziałowa, określona w statucie US,
7) obowiązki badawcze - obowiązki polegające na prowadzeniu badań naukowych,
prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej,
8) obowiązki dydaktyczne - obowiązki wynikające z realizacji pensum
dydaktycznego i zadań dydaktycznych,
9) obowiązki organizacyjne - obowiązki związane z wykonywaniem prac
organizacyjnych na rzecz Uczelni,
10) obowiązki nauczyciela akademickiego - obowiązki badawcze, dydaktyczne i
organizacyjne,
11) organizacje związkowe - wszystkie związki zawodowe działające w Uniwersytecie
Szczecińskim,
12) pensum - roczny, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela
akademickiego, wyrażony w godzinach dydaktycznych, wynikający z zatrudnienia
w Uczelni,
13) przełożony - należy przez to rozumieć osobę działającą wobec pracownika w
imieniu pracodawcy, tj. pracowników zatrudnionych na stanowiskach
kierowniczych oraz nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze,
14) pula dziekańska - liczba godzin do dyspozycji dziekana lub kierownika jednostki
międzywydziałowej stanowiąca iloczyn liczby etatów przypadających na jednostkę
organizacyjną na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok akademicki i
liczby 4,
15) studia (bez bliższego określenia) - studia pierwszego stopnia, studia drugiego
stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia, szkoła doktorska,
16) ustawa - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),

17) zadania dydaktyczne - niestanowiące pensum dydaktycznego zadania związane
z realizacją zadań macierzystej jednostki organizacyjnej oraz zadań Uczelni.

§3.
Ipostanowienia ogólne - rozwinięcie]
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu
mają zastosowanie do wszystkich
pracowników Uczelni.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Uczelni wykonuje
rektor, z wyjątkiem przypadków określonych w statucie oraz wynikających z
upoważnień rektora.
3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do rektora Uczelni wykonuje
przewodniczący rady uczelni.

§4.
[zapoznanie z treścią regulaminu]
1. Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik Uczelni zostanie zapoznany z
przepisami Regulaminu, dostępnymi na stronie BiP i stronie internetowej Uczelni.
2. Podpisane oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z jego treścią załącza się do akt
osobowych pracownika.

Rozdział II.

Obowiązki pracowników i pracodawcy
§5.

|katalog obowiązków pracownika]
1. Obowiązkiem pracownika jest w szczególności:
1) zaznajomienie się z zakresem swoich obowiązków i odpowiedzialności z nich
wynikających;
2) staranne i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z umowy o pracę,
w szczególności wykonywanie ich adekwatnie do rodzaju i charakteru pracy oraz
zgodnie z określoną w danej dziedzinie wiedzą i etyką;
3) stosowanie się do poleceń przełożonych, z zastrzeżeniem dalszych postanowień
niniejszego Regulaminu;
4) przestrzeganie przyjętych u pracodawcy zasad organizacji pracy i ustalonego
porządku pracy, w szczególności przestrzeganie ustalonego czasu pracy, zasad
zapewniających lad i spokój, właściwą kolejność i niezakłócony tok wszystkich
czynności, jak również przyjętych reguł schludności, czystości i estetyki pomieszczeń
pracy oraz poszczególnych stanowisk roboczych;
5) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych;
6) terminowe poddawanie się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności
do wykonywania pracy, zgodnie ze skierowaniem wystawionym przez przełożonego;
7) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy z
inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą;
8) chronienie mienia pracodawcy, a w szczególności używanie go zgodnie
z przeznaczeniem oraz chronienie przed utratą lub uszkodzeniem, a w przypadku
stwierdzenia szkody w mieniu pracodawcy lub zagrożenia wystąpienia takiej
- niezwłoczne poinformowanie o tym przełożonego;

9) przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
10) przestrzeganie w czasie i miejscu pracy obowiązku trzeźwości, a w szczególności
niespożywanie napojów alkoholowych i nieużywanie środków odurzających;
11) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu na terenie uczelni, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych do tego celu przez pracodawcę;
12) informowanie o wszelkich zaistniałych przejawach naruszenia zasad równego
traktowania pracowników, dyskryminacji oraz mobbingu, skierowanych zarówno
przeciwko pracownikowi, jak i innym pracownikom;
13) powstrzymanie się od wszystkiego, co mogłoby szkodzić pracodawcy,
w szczególności od działalności konkurencyjnej wynikającej z odrębnych przepisów
lub naruszenia dobrego imienia uczelni;
14) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, rozumianych jako
obowiązujące w stosunkach międzyludzkich oraz w społeczeństwie normy moralne i
obyczajowe.
2. Pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o zmianie adresu
zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego. Ponadto pracownik obowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o wszelkich zmianach danych osobowych, w tym
dotyczących również członków jego rodziny, warunkujących nabycie lub utratę
właściwych świadczeń.
3. Szczegółowe zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla
poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych
objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych
obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin
dydaktycznych określają przepisy rozdziału IV niniejszego regulaminu.
§6.

[ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków' pracowniczych]
Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych jest w szczególności:
1) uporczywe i nieuzasadnione niewykonywanie poleceń przełożonych;
2) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub środków
odurzających;
3) spożywanie alkoholu lub środków odurzających w czasie lub miejscu pracy;
4) rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych;
5) odmowa poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim mającym na celu
stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy;
6) niestawienie się do pracy bez uprzedniego lub następczego usprawiedliwienia,
uporczywe spóźnianie się do pracy albo samowolne jej opuszczenie;
7) zawinione narażenie pracodawcy na szkodę swoim działaniem lub zaniechaniem;
8) wykorzystywanie mienia pracodawcy do celów niezwiązanych z pracą;
9) naruszenie zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz tajemnicy określonej
w odrębnych przepisach;
10) usiłowanie wyłudzenia lub wyłudzenie nienależnych świadczeń z ubezpieczenia
społecznego lub innych świadczeń pracowniczych, w tym z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych;
11) stosowanie mobbingu, nierównego traktowania lub dyskryminacji w stosunku do
innych pracowników.
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§7-

[stosowanie się do poleceń służbowych przełożonych]
1. Pracownik jest obowiązany stosować się wyłącznie do legalnych poleceń służbowych
przełożonego.
2. Legalne polecenie służbowe to takie, które spełnia łącznie następujące kryteria:
1) dotyczy pracy;
2) jest obiektywnie możliwe do wykonania;
3) nie jest sprzeczne z przepisami prawa, w szczególności prawa pracy lub prawa
karnego;
4) nie jest sprzeczne z umową o pracę.
3. Jeżeli w przekonaniu pracownika służbowe polecenie przełożonego nic spełnia co
najmniej jednego ze wskazanych w ust. 2 kryteriów legalności, pracownik obowiązany jest
niezwłocznie poinformować przełożonego na piśmie o swoich zastrzeżeniach.
§8.

(obowiązki związane z ustaniem zatrudnienia]
W związku z ustaniem stosunku pracy pracownik jest zobowiązany:
1) zwrócić przełożonemu wszelkie posiadane dokumenty służbowe, w tym również
utrwalone na elektronicznych nośnikach informacji;
2) rozliczyć się z mienia powierzonego przez pracodawcę, a w szczególności ze sprzętu,
materiałów, urządzeń i środków pieniężnych;
3) w celu uzyskania odpowiednich adnotacji - dokonać formalności związanych
z kartą obiegową zwolnienia.
§9.
[katalog obowiązków pracodawcy]
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi należyte warunki wykonywania
pracy i godziwe wynagrodzenie, a ponadto w szczególności:
1) zapewnić przydział obowiązków, zadań bądź godzin zgodny z treścią zawartej umowy
o pracę, zapewnić środki niezbędne do realizacji powierzonych zadań oraz zapoznać
pracownika z zakresem jego obowiązków i odpowiedzialności, sposobem
wykonywania pracy , regulaminem i innymi aktami obowiązującymi u pracodawcy
określającymi sposób wykonywania pracy na danym stanowisku;
2) zapoznać pracownika, przed jego przystąpieniem do pracy, z obowiązującymi
u pracodawcy przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania
tajemnicy służbowej oraz ochrony przeciwpożarowej;
3) zapewniać przeprowadzanie wstępnych, kontrolnych i okresowych lekarskich badań
pracownika;
4) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne
szkolenie pracowników w tym zakresie;
5) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak
również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i
kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
6) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy,
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;
7) zapewnić pracownikom otrzymywanie w ustalonym miejscu, czasie i terminie
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą;
8) zaspokajać potrzeby socjalne pracowników, na zasadach i w formach określonych
w obowiązującym u pracodawcy regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych;

9) ułatwiać pracownikom, w formach przezeń wybranych i przydatnych dla
pracodawcy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
10) dokonywać wnikliwej i bezstronnej oceny kwalifikacji oraz wyników pracy
pracownika;
11) przekazywać pracownikowi informacje wymagane przepisami prawa pracy;
12) prowadzić wymaganą prawem dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy;
13) przeciwdziałać mobbingowi w pracy, zgodnie z przyjętą u pracodawcy polityką
antymobbingową;
14) równo traktować pracowników i przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu.
§10.

[ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę!
Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków przez pracodawcę jest w szczególności:
1) brak wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub jego nieterminowa wypłata;
2) niedopuszczenie pracownika do umówionej pracy;
3) naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy narażające pracownika na
utratę życia lub poważny uszczerbek na zdrowiu, bądź świadome
niezagwarantowanie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
4) naruszenie dóbr osobistych pracownika;
5) poważne naruszenie przepisów dotyczących norm czasu pracy, norm odpoczynku
dobowego i tygodniowego oraz dni wolnych od pracy, a także każde naruszenie
przepisów o legalności powierzania pracy w godzinach nadliczbowych i godzinach
ponadwymiarowych;
6) naruszenie wszelkich obowiązujących prawnie i szeroko pojętych zakazów
zatrudniania (w tym w danych warunkach pracy);
7) brak skutecznego przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji lub
mobbingowi;
8) nieopłacanie należnych za pracownika danin publicznoprawnych.

§11.
[mobbing]
1. 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.
2. Do zachowań mogących stanowić przejawy mobbingu zalicza się w szczególności:
1) zachowania zaburzające możliwość komunikowania się pracownika (np.
ograniczanie możliwości wypowiadania się, izolowanie pracownika od
współpracowników, celowe wprowadzanie pracownika w błąd, dezinformowanie);
2) zachowania zaburzające stosunki społeczne, w których pracownik uczestniczy
(np. traktowanie pracownika „jak powietrze**, ostentacyjne niepodawanie ręki
pracownikowi podczas witania się z grupą współpracowników, konfiiktowanie
współpracowników);
3) zachowania mające na celu zaburzenie społecznego odbioru osoby pracownika
(np. rozgłaszanie plotek o pracowniku, ośmieszanie go, wyśmiewanie się z niego,
zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą, preparowanie
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kłamliwych dokumentów na temat pracownika, publiczna krytyka jego działalności,
ciągłe i nieuzasadnione mnożenie pretensji wobec pracownika);
4) zachowania mające wpły w na jakość sytuacji życiow ej i zawodow ej pracow nika
(np. brak powierzania pracownikowi zadań do wykonania w pracy, nieuzasadnione
odbieranie przyznanych wcześniej zadań lub narzędzi pracy, zlecanie prac powyżej
lub poniżej umiejętności lub możliwości pracownika, celowe kształtowanie
pracownikowi warunków pracy w taki sposób, aby uprzykrzyć mu życie lub utrudnić
funkcjonowanie w zakładzie pracy lub w życiu prywatnym, definitywne blokowanie
awansu, nieuzasadnione straszenie i grożenie zwolnieniem z pracy, przesadne
kontrolowanie i inwigilowanie pracownika);
5) zachow ania mające szkodliwy wpływ na zdrow ie pracow nika (np. zmuszanie do
wykonywania prac źle wpływających na zdrowie pracownika, stosowanie wobec
pracownika przemocy fizycznej lub psychicznej).
3. Pracodawca jest zobowiązany nie stosować mobbingu i przeciwdziałać jego
występowaniu, zgodnie z przyjętą u niego polityką antymobbingową.
§12.

[zasady współżycia społecznego]
1. Pracodawca przestrzega i aktywnie wpływa na kształtowanie w zakładzie pracy zasad
współżycia społecznego.
2. Przez zasady współżycia społecznego należy rozumieć społecznie poważane normy
moralne i obyczajowe, takie jak na przykład uczciwość, wyrozumiałość, kulturalność,
taktowność, skromność, łagodność, ufność, dyskrecja, wiarygodność, rzetelność.
3. Rażącym naruszeniem zasad współżycia społecznego są w szczególności zachowania
wskazane w § 11 ust. 2, nawet jeśli nie wypełniają one w konkretnych okolicznościach
przesłanek mobbingu.
§13.
[równe traktowanie]
1. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych
obowiązków, co dotyczy w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet
w zatrudnieniu. W szczególności pracownicy mają prawo do jednakowego
wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami
o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników
porównywalnych
kwalifikacji
zawodowych,
potwierdzonych
dokumentami
przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym,
a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 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.
§14.

[dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne]
1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania 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 w niepełnym

wymiarze czasu pracy (zakaz dyskryminacji).
2. Zakaz dyskryminacji oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio
lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust. 1.
3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku
przyczyn określonych w ust. 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej
sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.
4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego
postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby
wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna 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 ust. 1, chyba że postanowienie,
kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem
cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe
i konieczne.
5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu ust. 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 przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu,
a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub
molestowaniu seksualnemu nie może
powodować jakichkolwiek negatywnych
konsekwencji wobec pracownika.
§15.

1.

2.

3.
4.

5.

[monitoring]
Pracodawca na terenie uczelni prowadzi jawny i permanentny monitoring, w tym również
monitoring pracowników, polegający wyłącznie na rejestracji obrazu (w tym wizerunku
osób) przy użyciu kamer użytkowych.
w celu wykrywania, badania i zapobiegania przestępstwom (takim jak np. kradzież,
oszustwo, naruszenie praw autorskich), wykroczeniom oraz aktom wandalizmu wobec
mienia pracodawcy (szkodom majątkowym).
Zakazane jest prowadzenie monitoringu w miejscach, gdzie pracownik może oczekiwać
prywatności (np. toalety, przebieralnie).
Monitoring poczty elektronicznej jest prowadzony, jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz
właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Monitoring
poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr
osobistych pracownika.
Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu, jeżeli ich

zastosowanie jest konieczne do realizacji celów w nim określonych.
6. O prowadzonym wobec nich monitoringu pracownicy zostają poinformowani przez
przyjęcie do wiadomości treści niniejszego regulaminu, a w przypadku monitoringi za
pomocą kamer, także przez oznakowanie każdego z monitorowanych obiektów (terenu)
odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi.
§16.

[ochrona prywatności pracownika - zasada ogólna]
1. Pracownikowi przysługuje prawo do prywatności, rozumiane jako prawo do wyznaczania
własnej autonomii, zaś na pracodawcy ciąży obowiązek poszanowania tego prawa.
2. Autonomię, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć jako:
1) autonomię informacyjną (prawo do określenia zakresu informacji, które są
upubliczniane, jak i do których dostęp, swobodny lub ograniczony, mają inne osoby);
2) autonomię terytorialną (prawo do określenia przestrzeni, w którą ingerencja
dozwolona jest jedynie za zgodą pracownika);
3) autonomię komunikacyjną (prawo do zakazu nieuprawnionej ingerencji w proces
komunikacji między pracownikiem a innymi podmiotami).
§17.

[ochrona informacji dotyczących wynagrodzenia za pracę]
1. Zakresem prawa do prywatności, o którym mowa w § 16, objęte są informacje dotyczące
wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą konkretnego
pracownika bądź jego rodziny, czego wyrazem jest prawo pracownika do nieujawniania
pracodawcy swojego stanu majątkowego lub stanu majątkowego swojej rodziny oraz
obowiązek pracodawcy nieujawniania wskazanych wyżej informacji osobom trzecim.
2. Prawo pracownika do nieujawniania pracodawcy swojego stanu majątkowego lub stanu
majątkowego swojej rodziny nie dotyczy sytuacji, gdy informacja ta jest niezbędna do
wykonania ciążącego na pracodawcy obowiązku prawnego, a w szczególności oceny
zasadności i wysokości przyznania świadczeń związanych z pracą, jak np. świadczeń
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
3. Obowiązek pracodawcy nieujawniania osobom trzecim informacji o wynagrodzeniu za
pracę pracownika, o innych świadczeniach związanych z pracą pracownika, czy też
o jego stanie majątkowym nie dotyczy sytuacji, gdy pracownik, którego te informacje
dotyczą, sam je ujawni lub wyrazi zgodę na ich ujawnienie lub obowiązek ich ujawnienia
przez
pracodawcę,
niezależnie
od
zgody
pracownika,
będzie
wynikał
z przepisów prawa.
4. W celu prawidłowej realizacji swoich zadań każda działająca u pracodawcy organizacja
związkowa może żądać, bez zgody poszczególnych pracowników, ujawnienia informacji
dotyczących wynagrodzeń za pracę lub innych świadczeń związanych z pracą ustalonych
przez pracodawcę w poszczególnych zawodach na poszczególnych stanowiskach pracy,
jednak
w
sposób
uniemożliwiający
powiązanie
tych
informacji
z konkretnymi pracownikami. W tym samym celu każda organizacja związkowa
działająca u pracodawcy może żądać, bez zgody poszczególnych pracowników,
udzielenia jej informacji dotyczących wysokości składek związkowych potrącanych z
wynagrodzenia członków związku przez pracodawcę.
5. Naruszenie postanowień niniejszego paragrafu jest równoznaczne z naruszeniem dóbr
osobistych pracownika.
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§18.

[prawo do prywatności a opiniowanie i ocenianie pracowników]
1. Pracodawca ma prawo wydawania opinii i dokonywania cyklicznych obiektywnych i
sprawiedliwych ocen pracowników pod kątem ilości oraz jakości wykonywanej przez
nich pracy, a także przestrzegania obowiązujących w zakładzie pracy przepisów prawa,
zasad organizacji i porządku, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów.
2. Opinia lub ocena pracownika powinna być nie tylko zgodna z rzeczywistością, ale
również nie powinna wykraczać poza rzeczową potrzebę i celowość jej wydania.
Uwzględnienie w opinii lub ocenie informacji nieprawdziwych, niezwiązanych
z wykonywaną przez pracownika pracą lub sprzecznych z celem wydania opinii lub oceny
- należy traktować jako bezprawną ingerencję w prywatność pracownika.
3. Pracodawca może ujawnić osobom trzecim treść opinii lub oceny pracownika wyłącznie
wtedy, gdy osoby te, ze względu na wykonywane przez siebie obowiązki i na podstawie
pisemnego upoważnienia Rektora, mogą mieć dostęp do tego rodzaju informacji
o pracowniku, a ponadto jest to niezbędne dla zrealizowania przez pracodawcę uprawnień
jako strony stosunku pracy.
§19.

(prawo do pry watności a rozwiązanie stosunku pracy]
Pracodawca, chcąc rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, musi to uczynić w taki
sposób, aby dostęp do informacji o przyczynach rozwiązania, jak również samym fakcie bądź
zamiarze jego dokonania, miały wyłącznie osoby, które ze względu na wykonywane przez
siebie obowiązki i na podstawie pisemnego upoważnienia Rektora, mogą mieć dostęp do
tego rodzaju informacji o pracowniku, a ponadto jest to niezbędne dla zrealizowania przez
pracodawcę wskazanego tu uprawnienia jako strony stosunku pracy.

§20.
(ochrona danych osobowych]
W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym danych osobowych
pozyskiwanych od kandydatów do pracy oraz od pracowników, pracodawca stosuje
europejskie oraz krajowe przepisy obowiązujące w tym zakresie.

§21.
[zakaz powstania podległości służbowej między osobami bliskimi]
1. U pracodawcy nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej między
małżonkami oraz osobami:
1) prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe;
2) pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego
stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Przy rozpatrywaniu istnienia bezpośredniej podległości służbowej w konkretnych
okolicznościach należy brać pod uwagę nie tylko aspekt formalny (formalne usytuowanie
pracowników w przyjętej u pracodawcy strukturze organizacyjnej), ale również
materialny (faktyczne, mające charakter stały lub incydentalny, pozostawanie
w bezpośredniej podległości służbowej, np. z mocy polecenia służbowego, o którym
mowa w art. 42 § 4 Kodeksu pracy).
3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się do Rektora.
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Rozdział III.
Organizacja i porządek pracy

§22.

[rozpoczęcie pracy]
1. Przed rozpoczęciem pracy na wyznaczonym stanowisku pracownik ma obowiązek
potwierdzić przybycie do pracy poprzez złożenie podpisu na liście obecności znajdującej
się w portierni budynku lub innym wyznaczonym miejscu albo w inny sposób przyjęty
u pracodawcy (np. w elektronicznym systemie ewidencji czasu pracy), z zastrzeżeniem
ust. 7. Nie dotyczy to pracowników wykonujących pracę w zadaniowym systemie czasu
pracy oraz pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy
2. Pracownik powinien stawić się w pracy w takim czasie, aby w godzinie rozpoczęcia pracy
znajdował się na stanowisku pracy.
3. W razie spóźnienia się do pracy pracownik jest obowiązany usprawiedliwić spóźnienie
u swojego przełożonego.
4. W zależności od okoliczności przełożony usprawiedliwia albo nie usprawiedliwia
spóźnienia pracownika.
5. Wystąpienie dwóch nieusprawiedliwionych spóźnień w kwartale uzasadnia zastosowanie
wobec pracownika kary porządkowej.
6. Na wniosek Rektora lub innej upoważnionej osoby Dział Kadr jest uprawniony do
przeprowadzenia kontroli przestrzegania czasu pracy przez pracowników.
7. W przypadku pracowników zwolnionych od świadczenia pracy z racji wykonywania
obowiązków związkowych, obowiązek potwierdzenia przybycia do pracy jest
uregulowany odrębnym porozumieniem.
§23.

[informowanie o niemożności przybycia do pracyj
1. Pracownik ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o niemożności przybycia do pracy, jeśli
przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, jak również
o przewidywanym czasie nieobecności.
2. W przypadku, gdy przyczyna nieobecności w pracy nie jest z góry wiadoma lub możliwa
do przewidzenia, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pracodawcę
o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż
w drugim dniu tej nieobecności, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby,
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, usprawiedliwiają tylko obłożna
choroba pracownika połączona z brakiem domowników albo inne zdarzenia losowe.
4. Pracownik jest obowiązany udokumentować przyczynę nieobecności dowodami
przewidzianymi w przepisach prawa, w szczególności: zaświadczenia lekarskie, decyzje
administracyjne, wezwania organów, czy oświadczenia samego pracownika.
5. Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy pracownik jest zobowiązany doręczyć
pracodawcy najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy po okresie nieobecności.
6. Nieprzedstawienie pracodawcy właściwego dokumentu może prowadzić do uznania
nieobecności za nieusprawiedliwioną wraz z konsekwencjami porządkowodyscyplinarnymi.
7.
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§24.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

[zwolnienie pracownika od pracy)
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki
wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy lub
z innych przepisów prawa.
Opuszczenie miejsca pracy przez pracownika w czasie godzin pracy w celach
służbowych jest dozwolone po uprzednim poinformowaniu o tym przełożonego oraz
dokonaniu stosownego wpisu w rejestrze wyjść służbowych albo w inny sposób
przyjęty u pracodawcy (np. w elektronicznym systemie ewidencji czasu pracy).
Na wniosek pracownika przełożony może zwolnić go od pracy na czas niezbędny dla
załatwienia ważnych spraw osobistych.
Zwolnienie od pracy dla załatwienia ważnych spraw osobistych dopuszczalne jest jedynie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Po uzyskaniu zgody na wyjście poza teren zakładu pracy w celu załatwienia ważnych
spraw osobistych, pracownik dokonuje wpisu w rejestrze wyjść w celach prywatnych albo
w inny sposób przyjęty u pracodawcy (np. w elektronicznym systemie ewidencji czasu
pracy).
Godzinę wyjścia i powrotu do pracy pracownik potwierdza podpisem albo w inny sposób
przyjęty u pracodawcy (np. w elektronicznym systemie ewidencji czasu pracy).
Czas odpracowania zwolnienia od pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych,
przy czym nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego
i tygodniowego.
Kierownicy jednostek / komórek organizacyjnych
prowadzą ewidencję
odpracowywania czasu udzielonego zwolnienia od pracy w celach prywatnych.
§25.

[zakończenie pracy)
Po zakończeniu pracy pracownik jest obowiązany uporządkować swoje stanowisko pracy
według wskazań przyjętych przez przełożonego oraz zabezpieczyć wszelkie dokumenty,
materiały oraz narzędzia pracy.

1.
2.

3.
4.

§26.
|przebywanie pracownika poza godzinami pracy na terenie pracodawcy)
Przebywanie pracownika poza godzinami pracy na terenie pracodawcy wymaga
uzyskania zgody rektora lub kanclerza.
Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 1, pracownik każdorazowo dokonuje
stosownego wpisu do rejestru osób przebywających na terenie pracodawcy poza
godzinami pracy.
Rejestr, o którym mowa w ust. 2, znajduje się w portierniach budynków lub innym
wyznaczonym miejscu.
Pracownicy po godzinach pracy nie mogą na teren pracodawcy wprowadzać innych osób.

§27.

[komunikacja wewnętrzna)
Ogólnie przyjętym sposobem komunikacji z pracownikami jest wewnętrzna sieć intranet,
poczta elektroniczna, strona internetowa pracodawcy oraz tablica ogłoszeń.
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§28.

[zakaz wykorzystywania majątku pracodawcy przez pracownika do celów
prywatnych]
1. Pracownik nie ma prawa wykorzystywać maszyn, urządzeń i materiałów do celów
prywatnych.
2. Wynoszenie przez pracownika mienia pracodawcy bez zgody przełożonego jest
zabronione.
§29.
[zakaz wnoszenia na teren uczelni alkoholu, narkoty ków, dopalaczy, materiałów'
wybuchowych i innych niebezpiecznych przedmiotów]
Wnoszenie na teren uczelni alkoholu, narkotyków, dopalaczy, materiałów wybuchowych
i innych niebezpiecznych przedmiotów jest zabronione.

§30.

[zakaz w prowadzania i trzymania zwierząt]
Wprowadzanie oraz trzymanie na terenie uczelni zwierząt innych niż wykorzystywanych
do celów naukowych jest zabronione.
§31.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

[nietrzeźwość pracownika]
Pracownik nietrzeźwy, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem
środków odurzających nie może być dopuszczony do pracy. Odsunięcia od pracy
dokonuje przełożony pracownika, który występuje do uprawnionego organu powołanego
do ochrony porządku publicznego o zbadanie jego stanu trzeźwości.
Przełożony pracownika podejrzanego o naruszenie obowiązku trzeźwości dokonuje
w tym zakresie protokolarnych ustaleń na podstawie wszelkich dostępnych
i powszechnie stosowanych środków dowodowych, a przede wszystkim z zachowania
pracownika, jego wyglądu, wyczuwalnego zapachu alkoholu lub w opartych na tej
podstawie stwierdzeniach innych pracowników, jak również opierając się na wynikach
badań.
W przypadku zgody pracownika na poddanie się badaniu urządzeniem do mierzenia stanu
trzeźwości (alkomat), przed wystąpieniem do uprawnionego organu powołanego do
ochrony porządku publicznego o zbadanie stanu trzeźwości pracownika, przełożony
pracownika
może
niezwłocznie
zwrócić
się
do
Działu
Kadr
o przeprowadzenie stosownego badania.
Badanie pracownika przeprowadza się w obecności przełożonego pracownika lub osoby
przez niego wyznaczonej oraz pracownika Działu Kadr. Pracownik podlegający badaniu
alkomatem może wskazać innego pracownika jako osobę uczestnicząca przy
przeprowadzaniu badania.
Jeżeli wynik badania, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzi stanu po użyciu alkoholu
lub stanu nietrzeźwości pracownika, przełożony pracownika może odstąpić od
wystąpienia do uprawnionego organu powołanego do ochrony porządku publicznego o
zbadanie stanu trzeźwości pracownika i jednocześnie dopuszcza pracownika do pracy.
Po przeprowadzeniu badania alkomatem sporządzany jest protokół, który podpisują osoby
uczestniczące przy przeprowadzaniu badania oraz pracownik podlegający badaniu.
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7. Protokół sporządzany jest w trzech egzemplarzach, który otrzymują pracownik
podlegający badaniu oraz przełożony pracownika. Jeden egzemplarz protokołu zostaje w
Dziale Kadr.
8. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy potwierdzona badaniami zawartość alkoholu
w organizmie wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila stężenia alkoholu we krwi albo
obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
9. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy potwierdzona badaniami zawartość alkoholu
w organizmie wynosi powyżej 0,5 promila stężenia alkoholu we krwi albo obecności
w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
10. Stan pod wpływem środków odurzających zachodzi, gdy potwierdzono badaniami
obecność środków odurzających w organizmie pracownika.

Rozdział IV
Przepisy szczególne dotyczące nauczycieli akademickich
§32.

[stanowiska pracy]
1. Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupach pracowników:
1) dydaktycznych;
2) badawczych;
3) badawczo-dydaktycznych.
2. Nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników badawczodydaktycznych i badawczych zatrudnia się na stanowisku:
1) profesora,
2) profesora uczelni,
3) adiunkta,
4) asystenta.
3. Nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników dydaktycznych zatrudnia
się na stanowisku:
1) profesora dydaktycznego,
2) adiunkta dydaktycznego,
3) starszego wykładowcy,
4) wykładowcy,
5) lektora,
6) instruktora.
4. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk, o których mowa w ust. 2
i 3, dla poszczególnych grup pracowników określa statut Uczelni.
5. Nauczycieli akademickich na danym stanowisku zatrudnia się z początkiem nowego
semestru.
§33.

[oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie naukowej)
1. Nauczyciele akademiccy składają oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą
reprezentują zgodnie z ustawą.
2. Nowo zatrudnieni nauczyciele akademiccy składają oświadczenia, o którym mowa
w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31
grudnia roku, w którym został zatrudniony.
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§34.

(czas pracy nauczycieli akademickich - regulacje ogólne]
1. Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy.
2. Do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych zalicza się czas przeznaczony na
kształcenie doktorantów.
§35.
[obowiązek prowadzenia konsultacji]
1. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do prowadzenia w tygodniu co najmniej 2
godzin konsultacji dla studentów z wyjątkiem okresów usprawiedliwionej nieobecności
w pracy, dni wolnych od zajęć wskazanych dla danego roku jako: przerwy świąteczne,
przerwy wakacyjne, przerwy zimowe i dni rektorskie.
2. Harmonogram godzin konsultacji ustalany jest na początku każdego semestru, nie
później niż w drugim tygodniu semestru oraz podawany jest do wiadomości studentów
w miejscu publicznie dostępnym w macierzystej jednostce organizacyjnej, a także
umieszczany jest na stronie internetowej tej jednostki.
3. Godzina konsultacji odpowiada godzinie dydaktycznej określonej w § 2 pkt. 12.
4. Godziny konsultacji nie są wliczane do pensum.

§36.

1.

1)

2)
2.

3.

[praca w godzinach ponadwymiarowych]
W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu
studiów, nauczyciel akademicki może być obowiązany do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym:
1/4 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - dla pracownika badawczodydaktycznego;
1/2 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - dla pracownika dydaktycznego.
Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie
zajęć
dydaktycznych
w
godzinach
ponadwymiarowych
w
wymiarze
nieprzekraczającym dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Nauczyciela akademickiego będącego w ciąży lub wychowującego dziecko do
ukończenia przez nie 4. roku życia nie można zatrudniać w godzinach
ponadwymiarowych bez jego zgody.
§37.

[praca w godzinach ponadwymiarowych - rozwinięcie]
1. Liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie
przepracowanych godzin dydaktycznych w roku akademickim.
2. Godziny ponadwymiarowe, ustalone zgodnie z ust. 1, przysługują nauczycielowi
akademickiemu po przekroczeniu wymiaru pensum dydaktycznego przewidzianego
w § 39.
3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się raz w roku, po
zakończeniu danego roku akademickiego i rozliczeniu pensum.
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§38.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

[zakres obowiązków dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych, rodzaje
zajęć dydaktycznych wliczanych do pensum]
Zakres obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego obejmuje pensum i
zadania dydaktyczne.
Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest pełne wykonanie ustalonego dla niego
pensum.
Za zajęcia dydaktyczne wliczane do pensum uznaje się zajęcia prowadzone w formie:
1) wykładów,
2) ćwiczeń i ćwiczeń laboratoryjnych,
3) ćwiczeń metodycznych
4) ćwiczeń specjalistycznych na kierunku wychowanie fizyczne,
5) konwersatoriów,
6) proseminariów,
7) seminariów dyplomowych,
8) seminariów doktoranckich,
9) pracowni dyplomowych,
10) zajęć terenowych,
11) lektoratów z języków obcych,
12) zajęć z wychowania fizycznego,
13) obozów,
14) warsztatów.
Zasady tworzenia i liczebność grup na zajęciach, wymienionych w ust. 3 oraz zasady
tworzenia specjalności określi rektor odrębnym zarządzeniem.
Poza obowiązkiem wykonania pensum, nauczyciel akademicki z tytułu zatrudnienia w
Uczelni ma również obowiązek realizować zadania dydaktyczne, które w
szczególności polegają na:
1) konsultacjach dla studentów;
2) przeprowadzaniu zaliczeń i egzaminów;
3) terminowe sporządzanie obowiązującej dokumentacji toku studiów;
4) promotorstwie (opiece) nad pracami dyplomowymi oraz ich recenzowaniu;
5) opiece nad kołami naukowymi studentów i doktorantów;
6) pełnieniu funkcji opiekuna roku lub grupy studenckiej;
7) pełnieniu funkcji koordynatora do spraw wymiany studentów;
8) pełnieniu funkcji opiekuna naukowego studenta realizującego indywidualny
program studiów;
9) przygotowaniu studentów do udziału w konkursach, olimpiadach i innych formach
współzawodnictwa oraz akademickich zawodach sportowych;
10) opracowywaniu treści programowych i pomocy dydaktycznych do prowadzonych
zajęć, w tym sylabusów.
Nauczyciel akademicki powinien realizować zadania dydaktyczne z zachowaniem
dbałości o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz jest zobowiązany do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć
dydaktycznych.
Do obowiązków badawczych nauczyciela akademickiego należy w szczególności:
1) prowadzenie oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
niezbędnych do własnego rozwoju naukowego i kształcenia kadr;
2) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania działalności badawczo-dydaktycznej i badań naukowych;
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3) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez
publikowanie ich wyników;
4) kształcenie doktorantów;
5) uczestniczenie w seminariach i konferencjach naukowych;
6) udział w komisjach (zespołach) związanych z przeprowadzanymi postępowaniami
w zakresie stopni i tytułów naukowych;
7) recenzowanie prac naukowych;
8) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych:
9) popularyzowanie wyników badań naukowych i rozwojowych.
8. Do obowiązków organizacyjnych nauczyciela akademickiego należy w szczególności:
1) praca w organach kolegialnych Uczelni oraz uczelnianych radach, komisjach i
zespołach;
2) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych powoływanych
w procesie rekrutacji na studia;
3) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności
akademickiej;
4) organizowanie i uczestniczenie w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych
Uczelni;
5) działalność służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości
kształcenia i badań naukowych.
9. Szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów
stanowisk określa załącznik nr 1 do regulaminu.
§39.

[wymiar pensum]
1. Ustala się następujący wymiar pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w
pełnym wymiarze czasu pracy dla poszczególnych stanowisk:
Stanowiska badawczo-dydaktyczne
Wymiar pensum
1) profesor
- 180 godzin dydaktycznych
2) profesor uczelni

3) adiunkt

-

195 godzin dydaktycznych

-

210 godzin dydaktycznych dla nauczycieli
akademickich posiadających stopień naukowy
doktora habilitowanego
225 godzin dydaktycznych dla nauczycieli
akademickich posiadających stopień naukowy
doktora

-

4) asystent

Stanowiska dydaktyczne

1) profesor dydaktyczny

-

240 godzin dydaktycznych

Wymiar pensum

-

300 godzin dydaktycznych

2) adiunkt dydaktyczny
6) wykładowca, starszy wykładowca
7) lektor, instruktor

-

345 godzin dydaktycznych
360 godzin dydaktycznych
540 godzin dydaktycznych

2. Ustala się następujący wymiar pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w
pełnym wymiarze czasu pracy pełniących funkcje kierownicze w Uczelni:

1) Rektor
2) Prorektor
3) dyrektor
instytutu,
dyrektor
szkoły doktorskiej, dziekan
4) przewodniczący rady naukowej
instytutu, zastępca
dyrektora
instytutu, zastępca
dyrektora
szkoły doktorskiej

-

60 godzin dydaktycznych
90 godzin dydaktycznych
120 godzin dydaktycznych

-

150 godzin dydaktycznych

5) prodziekan - wymiar pensum dla danego stanowiska pomniejszony o 60 godzin
dydaktycznych
6) dyrektor Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego, dyrektor Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji wymiar pensum dla danego stanowiska pomniejszony o 30 godzin dydaktycznych
3. Pensum dydaktyczne jest rozliczane przy przyjęciu za podstawę 30 tygodni zajęć
dydaktycznych w danym roku akademickim. Do wymiaru nie wlicza się dni rektorskich,
świąt i dni wolnych od zajęć i przerw w nauce.
4. Uwzględniając § 40 - 43 liczba godzin za zajęcia dydaktyczne wliczane do pensum nie
może być niższa niż 120 godzin, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. Dla osób wymienionych w § 39 ust. 2 pkt 1 - 2 nie ma zastosowania § 40 - 43.
6. Dla osób wymienionych w § 39 ust. 2 pkt 3 liczba godzin wliczanych do pensum
zgodnie z § 40 - 43 nie może przekroczyć 30 godzin.
7. Roczny wymiar pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w niepełnym
wymiarze czasu pracy zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, na jaki
zatrudniony jest nauczyciel akademicki.
8. Wymiar pensum nauczyciela akademickiego, który został zatrudniony na część roku
akademickiego lub którego stosunek pracy ustał w trakcie roku akademickiego, oblicza
się proporcjonalnie do okresu trwania zatrudnienia, przyjmując za podstawę 30 tygodni
zajęć dydaktycznych.
9. W przypadku łączenia funkcji kierowniczych w uczelni, o których mowa w ust. 2, stosuje
się wymiar pensum wynikający tylko z jednego tytułu.
10. Zajęcia dydaktyczne realizowane powyżej pensum stanowią godziny ponadwymiarowe.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość rozliczania
pensum w okresie dwóch lat. Decyzję w tej sprawie podejmuje prorektor ds. kształcenia
na wniosek dziekana.

§40.

[wliczanie godzin do pensum]
1. Do pensum można wliczyć godziny z puli dziekańskiej i systemu motywacyjnego.
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§41.

[wliczanie godzin do pensum w ramach puli dziekańskiej]
1. Rektor, w razie powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania ważnych
zadań dla Uczelni, może wliczyć dodatkowe godziny do pensum określonego w § 39.
2. Przypadkami uprawniającymi do złożenia wniosku o dodatkowe godziny do pensum są:
1) wyróżniające się osiągnięcia nauczyciela akademickiego za ostatni rok akademicki,
2) pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego,
3) powierzenie nauczycielowi akademickiemu funkcji i zadań kulturotwórczych,
integrujących społeczność lokalną lub związanych z ważnymi celami społecznymi
promowanymi przez uniwersytet,
4) powołanie nauczyciela akademickiego na członka ogólnokrajowych gremiów
zajmujących się ewaluacją procesu kształcenia i działalności naukowej.
3. Do pensum nauczyciela akademickiego można wliczyć zrealizowane godziny za
zadania z tytułu:
1) pełnienia funkcji opiekuna naukowego studenta realizującego indywidulany
program studiów,
2) sprawowania opieki nad działającym kołem naukowym,
3) pełnienia funkcji opiekuna pierwszego roku studiów,
4) przygotowania nowego kierunku studiów.
4. Liczba godzin wliczanych do pensum, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć
45 godzin dla danego pracownika.
§42.

[zasady wliczania godzin do pensum w ramach puli dziekańskiej]
1. Wliczenie godzin do pensum następuje na wniosek dziekana lub kierownika jednostki
międzywydziałowej na dany rok akademicki w granicach puli dziekańskiej.
2. Wnioski, w sprawach, o których mowa w ust. 1, powinny być złożone do rektora do końca
roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy wniosek.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski, o których mowa w ust., 1 mogą być
składane w trakcie roku akademickiego, którego dotyczy wniosek.

§43.

|system motywacyjny - za wybitne osiągnięcia naukowe]
1. Tworzy się system motywacyjny za wybitne osiągnięcia naukowe, którego celem jest
zwiększenie liczby realizowanych grantów na badania naukowe oraz uzyskanie przez
uczelnię wysokiej oceny ewaluacyjnej osiągnięć naukowych i twórczych uczelni.
2. Przypadkami uprawniającymi do złożenia wniosku o wliczanie dodatkowych godzin do
pensum są:
1) kierowanie lub udział w projektach badawczych finansowanych z grantów na
badania naukowe uwzględnianych przy ewaluacji działalności naukowej,
2) złożony wniosek o grant do NCN, który został zakwalifikowany do drugiego etapu
oceny, ale nie otrzymał finasowania,
3) autorstwo publikacji naukowej w czasopismach naukowych wskazanych w
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
4) autorstwo monografii naukowej lub wybitnej monografii naukowej, w której liczba
autorów nie przekracza trzech osób.
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3.

Szczegółowe zasady wliczania dodatkowych godzin do pensum za wybitne osiągnięcia
naukowe określi rektor zarządzeniem.
4. Dodatkowe godziny do pensum są przyznawane na dany rok akademicki.
§44.

(realizacja pensum w jednostce macierzystej i innej jednostce organizacyjnejJ
Obowiązki dydaktyczne dla nauczyciela akademickiego są przydzielane i rozliczane
przez dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej.
2.
Nauczyciel akademicki realizuje pensum na wydziale lub w innej jednostce
organizacyjnej uczelni wskazanej przez dziekana.
3.
Dziekan, za zgodą rektora, może zlecić nauczycielowi akademickiemu prowadzenie
zajęć w ramach pensum w szkołach, z którymi uniwersytet zawarł porozumienia o
współpracy.
4.
Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej odpowiedzialny jest za
zapewnienie realizacji obowiązków dydaktycznych i optymalne wykorzystanie
zasobów kadrowych, zmierzające do minimalizowania występowania zarówno
niedociążeń, jak i godzin ponadwymiarowych.

1.

§45.
[wliczanie godzin do pensum za zajęcia w ramach programów międzynarodowych]
Nauczycielowi akademickiemu z tytułu prowadzenia w ramach programów międzynarodowej
wymiany studentów programowych zajęć indywidualnych wlicza się do 5 godzin za każdego
studenta cudzoziemca wynikających z zawartej z nim umowy dydaktycznej, zaakceptowanej
przez dziekana za każdy przedmiot, jednak nie więcej niż 30 godzin na semestr za wszystkie
przedmioty.

§46.

|rozliczenie zajęć seminaryjnych i pracowni dyplomowych z niepełną grupą]
1.
Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu seminarium dyplomowe lub
pracownię dyplomową na studiach pierwszego stopnia z grupą mniejszą niż 8 osób,
liczbę godzin w odniesieniu do jednego studenta oblicza się jako 1/8 godzin
wynikających z planu studiów.
2.
Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu seminarium dyplomowe lub
pracownię dyplomową na studiach drugiego stopnia lub jednolitych
studiach magisterskich z grupa mniejszą niż 6 osób, liczbę godzin w odniesieniu do
jednego studenta oblicza się jako 1/6 godzin wynikających z planu studiów.
3.
Nauczycielowi
akademickiemu prowadzącemu
seminarium
na
studiach
doktoranckich z grupą mniejszą niż 3 osoby, liczbę godzin w odniesieniu do jednego
doktoranta oblicza się jako 1/3 godzin wynikających z planu studiów.
§47.
[rozliczanie zajęć prowadzonych w języku obcym]
Zajęcia prowadzone w języku obcym rozlicza się mnożąc liczbę faktycznie przeprowadzonych
godzin dydaktycznych przez współczynnik 1,5 z wyłączeniem zajęć prowadzonych na
kierunkach neofilologicznych, lektoratów języków obcych oraz zajęć prowadzonych przez
nauczycieli akademickich będących cudzoziemcami.
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§48.
[kolejność rozliczania zajęć dydaktycznych w pensum]
1. Do pensum wlicza się zajęcia dydaktyczne objęte programem studiów oraz inne zadania
na studiach wyższych i w szkole doktorskiej w następującej kolejności:
1) zajęcia na studiach stacjonarnych (jednolitych studiach magisterskich, studiach
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia), studiach doktoranckich, w szkole
doktorskiej, realizowane na wydziale,
2) zajęcia na studiach niestacjonarnych (jednolitych studiach magisterskich, studiach
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia), realizowane na wydziale,
3) zajęcia wskazane w § 41,42, 44 i 45, realizowane na wydziale,
4) zajęcia na studiach stacjonarnych (jednolitych studiach magisterskich, studiach
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia), studiach doktoranckich, w szkole
doktorskiej, realizowane w innej jednostce,
5) zajęcia na studiach niestacjonarnych (jednolitych studiach magisterskich, studiach
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia), realizowane w innej jednostce,
6) zajęcia wskazane w § 45, realizowane w innej jednostce,
7) zajęcia realizowane w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
8) za zadania wynikające z § 43.
2. Zajęcia, o których mowa w ust.l, ujmowane są w indywidualnym przydziale zajęć
dydaktycznych nauczyciela akademickiego na dany rok akademicki.

§49.

1.

2.

3.
4.

[brak godzin dydaktycznych w wysokości obowiązkowego pensum]
W przypadku, gdy liczba godzin dydaktycznych przydzielonych nauczycielowi
akademickiemu nie wypełnia pensum, wliczane do pensum są godziny dydaktyczne w
następującej kolejności:
1) realizowane w ramach studiów podyplomowych,
2) realizowane w ramach kursów dokształcających.
Wliczenie do pensum zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach studiów
podyplomowych i kursów dokształcających następuje:
1) w całości - jeżeli liczba godzin tych zajęć dydaktycznych jest mniejsza lub równa
liczbie godzin brakujących do pensum,
2) w części równej liczbie godzin zajęć dydaktycznych brakującej do wykonania
pensum.
Zajęcia wliczane do pensum nie mogą być dodatkowo wynagradzane.
Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej informuje rektora o wystąpieniu
niedoboru dydaktycznego dla danego pracownika i wskazuje sposób uzupełnienia
niedoboru na etapie planowania i rozliczania pensum.
§50.

[rozliczanie niewykonanych zajęć dydaktycznych z powodu usprawiedliwionej
nieobecności]
1. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności
nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych, wynikające z pensum, które
według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, jako godziny
przepracowane zgodnie z planem do wysokości pensum przewidzianego dla danego
stanowiska z uwzględnieniem obniżenia pensum, o którym mowa w § 40.
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2. Nieprzewidzianą nieobecnością nauczyciela akademickiego, o której mowa w ust. 1,
jest jego nieobecność nieplanowana.
3. Udział w konferencji lub wymianie naukowej powodujący nieobecność na
zaplanowanych zajęciach dydaktycznych wymaga ich przeniesienia i realizacji w innym
terminie.
4. W przypadku choroby lub innej nieprzewidzianej nieobecności nauczyciela
akademickiego w pracy, która może spowodować zakłócenie realizacji zaplanowanego
rozkładu zajęć, dziekan wyznacza inny termin realizacji zajęć dydaktycznych lub
zmienia plan obsady dydaktycznej, przekazując obciążenia dydaktyczne innemu
nauczycielowi akademickiemu.
5. Zmiany planu obsady dydaktycznej w trakcie roku akademickiego wymagają dokonania
stosownej
korekty
zajęć
dydaktycznych
przydzielonych
nauczycielowi
akademickiemu. Korektę należy sporządzić niezwłocznie oraz powiadomić o niej
nauczyciela akademickiego i rektora.
6. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia
dydaktycznego z powodu: przewidzianej nieobecności w pracy związanej w
szczególności z urlopem naukowym, długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub
innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim,
urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim zalicza się do przepracowanych godzin
zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego
pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone
są w uczelni zajęcia dydaktyczne, do wysokości pensum.
7. Godziny zaliczone z tytułu nieobecności, o których mowa w ust. 1 i 5, nie mogą
stanowić podstawy do ustalenia wymiaru godzin ponadwymiarowych. Wymiar godzin
ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie przepracowanych
godzin.
8. W przypadku zawieszenia nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych,
wynikające z pensum, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności,
zalicza się, jako godziny przepracowane zgodnie z planem do wysokości pensum
przewidzianego dla danego stanowiska z uwzględnieniem obniżenia pensum, o którym
mowa w § 40.
§51.

[okresowa ocena nauczycieli akademickich]
1. Nauczyciel akademicki, z wyjątkiem rektora, podlega ocenie zgodnie ze statutem US.
2. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk
oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor odrębnym
zarządzeniem.
3. Kryteria przedstawia się nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu
podlegającego ocenie.
Rozdział V
Przepisy szczególne dotyczące pracowników niebędących nauczycielami akademickim
§52.

(ocena pracowników, zasady awansowania]
1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi podlegają okresowej ocenie
według zasad określonych zarządzaniem rektora.
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2. Procedurę awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
określają zasady ustalone zarządzeniem rektora.

Rozdział VI.
Czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
§53.

(definicje podstawowych pojęć z zakresu czasu pracy]
1. Czasem pracy jest okres pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w miejscu
wyznaczonym do wykonywania pracy. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy oznacza
faktyczne wykonywanie pracy, jak również pozostawanie w gotowości do jej wykonywania,
to znaczy posiadanie zamiaru świadczenia pracy i stanu psychofizycznej możliwości jej
wykonywania.
Do
czasu
pracy
zalicza
się
również,
niektóre
przerwy
w wykonywaniu pracy, jeżeli tak stanowią przepisy prawa pracy.
2. Norma czasu pracy wskazuje maksymalny wymiar czasu pracy, jaki pracodawca może
zaplanować pracownikowi w przyjętym dla niego systemie czasu pracy i okresie
rozliczeniowym.
3. Wymiar czasu pracy wskazuje faktyczną liczbę godzin, jaką pracownik ma do
przepracowania w przyjętym dla niego systemie czasu pracy, normie czasu pracy i okresie
rozliczeniowym.
4. Rozkład czasu pracy wskazuje dni tygodnia, w jakich praca ma być wykonywana przez
pracowników w okresie rozliczeniowym oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy
w tych dniach, a także dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne z tytułu przeciętnie
pięciodniowego tygodnia pracy.
5. System czasu pracy jest to określony prawem zbiór zasad i reguł, określających normę
czasu pracy, wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy, sposób zapewnienia pracownikowi
wymaganego prawem odpoczynku, okres rozliczeniowy.
6. Praca zmianowa to wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy
przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po
upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni.
7. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy to pracownicy, o
których mowa w § 34 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiącego załącznik
do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w
sprawie przyjęcia statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.
8. Pracownicy będący kierownikami wyodrębnionych jednostek i komórek
organizacyjnych to pracownicy, o których mowa w § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu
Szczecińskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Uniwersytetu
Szczecińskiego.
9. Praca w godzinach nadliczbowych (nadgodzinach) to 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. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas
odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek,
w celu załatwienia spraw osobistych.
10. Praca w godzinach ponadwymiarowych (ponadwymiarowa) to praca wykonywana
ponad obowiązujący pracownika, w danym dniu lub tygodniu, wymiar czasu pracy,
nieprzekraczająca obowiązującej pracownika normy czasu pracy.
11. Doba pracownicza oznacza 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której
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pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
12. Tydzień oznacza 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu
rozliczeniowego.
13. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu.
14. Harmonogram czasu pracy zawiera zindywidualizowany rozkład czasu pracy
pracownika.
15. Pracownik nocny to pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie
co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy
w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.
§54.
[harmonogram czasu pracy i zasady jego sporządzania oraz zmiany]
1. Harmonogram czasu pracy powinien być sporządzony na cały okres rozliczeniowy
i z uwzględnieniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:
1) obowiązującego pracownika systemu, normy i wymiaru czasu pracy oraz okresu
rozliczeniowego;
2) konieczności zachowania wymaganych przez prawo norm odpoczynku dobowego
i tygodniowego oraz przerw w wykonywaniu pracy;
3) zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy;
4) pojęcia doby pracowniczej,
natomiast dla pracowników pracujących w dni ustawowo wolne od pracy ponadto:
5) konieczności wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę
(w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających taką niedzielę lub następujących
po niej) bądź święto (w ciągu okresu rozliczeniowego);
6) konieczności zapewnienia pracownikowi co najmniej 1 niedzieli wolnej raz na
4 tygodnie;
7) konieczności zapewnienia pracownikowi łącznej liczby dni wolnych od pracy
w przyjętym okresie rozliczeniowym na poziomie co najmniej równym liczbie
niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu
pracy przypadających w tym okresie.
2. Przy sporządzaniu harmonogramu pracy dla pracowników zatrudnionych w trybie pracy
zmianowej, a także dla pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem
pracy, wymogi wskazane w ust. 1 powinny być uwzględnione jedynie w zakresie
wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Harmonogram czasu pracy sporządza dla pracownika jego przełożony (według przyjętej
u pracodawcy struktury organizacyjnej), w formie pisemnej lub elektronicznej, podaje go
do wiadomości pracownikowi co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy
w okresie, na który został on sporządzony, przy czym okres ten nie może być krótszy niż
1 miesiąc kalendarzowy.
4. Zmiana podanego do wiadomości pracownika harmonogramu pracy, bez wyrażenia przez
niego pisemnej lub elektronicznej zgody, może być dokonana przez pracodawcę jedynie
w następujących przypadkach:
1) gdy pracownik korzysta z dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto
(art. 15111 Kodeksu pracy);
2) gdy pracodawca w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, udzielił mu dnia
wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego
tygodnia pracy (art. 1513 Kodeksu pracy);
3) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od pracodawcy, które z mocy prawa lub na
podstawie decyzji pracodawcy traktowane są jako usprawiedliwiona nieobecność
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pracownika w pracy (np. urlop wypoczynkowy, niezdolność do pracy z powodu
choroby, śmierć pracownika).
5. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 lit. c może być podstawą jednostronnej
zmiany przez pracodawcę harmonogramu pracy zarówno pracownika, którego
okoliczności te bezpośrednio dotyczą, jak i tego, który ma go zastąpić podczas
nieobecności.
§55.

|okresy odpoczynku dobowego]
1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin
nieprzerwanego odpoczynku.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
2) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii
- w takich przypadkach pracownikowi przysługuje, w okresie rozliczeniowym, równoważny
okres odpoczynku.
§56.

(okresy odpoczynku tygodniowego]
1. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin
nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego
odpoczynku dobowego.
2. W przypadku:
1) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
2) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
3) zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na
inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy
- tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może
być jednak krótszy niż 24 godziny.
3. Odpoczynek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien obejmować niedzielę.
§57.

1.

2.

3.

4.

[przerwy w pracy]
Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik
ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.
Godzinę rozpoczęcia korzystania z przerwy, o której mowa w ust. 1, wskazuje
pracownikowi przełożony w sporządzonym dla niego harmonogramie czasu pracy.
Niezależnie od dobowego wymiaru czasu pracy pracownika, pracownik wykonujący pracę
przy urządzeniu do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym,
niezależnie od metody uzyskiwania obrazu (monitor ekranowy), z mocy niniejszego aktu,
ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej
godzinie pracy przy tego typu urządzeniu.
Pracownica karmiąca dziecko piersią, której wymiar czasu pracy przekracza 6 godzin, ma
prawo do dwóch, wliczanych do czasu pracy, przerw w pracy:
1) po 30 minut każda, gdy karmi jedno dziecko;
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2) po 45 minut każda, gdy kanni więcej niż jedno dziecko.
5. Przerwy na karmienie mogą być na pisemny wniosek pracownicy udzielane łącznie.
6. Pracownicy karmiącej dziecko piersią, której wymiar czasu pracy jest krótszy niż
4 godziny dziennie przerwy na kannienie nie przysługują.
7. Pracownicy karmiącej dziecko piersią, której wymiar czasu pracy nie przekracza 6 godzin
dziennie, przysługuje jedna przerwa na karmienie (30 minutowa bądź 45 minutowa,
w zależności od liczby karmionych dzieci).
§58.

[godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe]
1. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach ponadwymiarowych
dopuszczalne jest tylko na pisemne polecenie przełożonego, doręczone pracownikowi
w formie tradycyjnej lub elektronicznej, i tylko w razie zaistnienia (alternatywnie):
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego
albo dla ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
2) szczególnych potrzeb pracodawcy, do których należy zaliczyć wyłącznie
okoliczności incydentalne, krótkotrwałe i niedające się wcześniej racjonalnie
przewidzieć.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 wymóg pisemności polecenia nie musi
być zachowany, jeżeli z okoliczności wynika, że nie jest to w danym przypadku możliwe.
3. W godzinach nadliczbowych oraz ponadwymiarowych nie wolno zatrudniać:
1) pracownika młodocianego;
2) kobiety w ciąży;
3) osoby będącej opiekunem dziecka w wieku do 4 lat - bez zgody tej osoby.
4. Za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych pracownikowi, za każdą godzinę
pracy w nadgodzinach, przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, jedna
z poniższych form rekompensaty:
1) dodatek
pieniężny,
określony
odrębnymi
przepisami
obowiązującymi
u pracodawcy, wypłacany pracownikowi najpóźniej w dniu wypłaty wynagrodzenia
za pracę w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym wystąpiła
praca w nadgodzinach;
2) czas wolny w stosunku 1,5 do 1 (za każdą przepracowaną godzinę nadliczbową
półtorej godziny czasu wolnego), udzielony najpóźniej do końca okresu
rozliczeniowego, co nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego
pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy;
3) czas wolny w stosunku 1 do 1 (za każdą przepracowaną godzinę nadliczbową jedna
godzina czasu wolnego), udzielony na pisemny wniosek pracownika i w terminie
przez niego wskazanym (również wykraczającym poza okres rozliczeniowy).
5. o wybranej formie rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych (czasem wolnym
w stosunku 1,5 do 1 bądź dodatkiem pieniężnym) przełożony informuje pracownika
z góry, w piśmie polecającym mu wykonywanie pracy w nadgodzinach.
6. Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, musi być przez pracownika złożony
przełożonemu w terminie nieprzekraczającym 3 dni kalendarzowych, licząc od momentu
otrzymania od przełożonego pisemnego polecenia pracy w nadgodzinach.
7. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy
wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza
normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w
godzinach nadliczbowych. Nie dotyczy to pracy w godzinach nadliczbowych
przypadających w niedzielę i święto, za które przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz
dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli z zamian za pracę w takim dniu
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nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.
8. W celu stwierdzenia czy doszło do przekroczenia średniotygodniowej normy godzinowej
czasu pracy należy zastosować następujący wzór: F - W - D = Ś, gdzie:
F - godziny faktycznie przepracowane przez pracownika w danym okresie rozliczeniowym,
W - wymiar czasu pracy do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym,
D - nadgodziny z przekroczenia normy dobowej,
S - nadgodziny z przekroczenia normy średniotygodniowej.
9. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego
i niezrekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym,
pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku
pieniężnego, określonego odrębnymi przepisami obowiązującymi u pracodawcy, jeżeli w
okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w
nadgodzinach.
10. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu
rozliczeniowego.
11. W sytuacjach określonych w ust. 8 i 9 należy stosować art. 130 Kodeksu pracy, traktując
okres zatrudnienia w niepełnym okresie rozliczeniowym, jakby to był nowy (nietypowy)
okres rozliczeniowy.
12. Za pracę wykonywaną w godzinach ponadwymiarowych pracownikowi, za każdą godzinę
pracy ponadwymiarowej, przysługuje normalne wynagrodzenie.
§59.

[praca w porze nocnej]
1. Pora nocna u pracodawcy obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00.
2. W porze nocnej nie wolno zatrudniać:
1) pracownika młodocianego;
2) kobiety w ciąży;
3) osoby będącej opiekunem dziecka w wieku do 4 lat - bez zgody tej osoby.
3. Czas pracy pracownika nocnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje
prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub
umysłowym.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy:
1) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
2) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
5. Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej (choćby przez 1 godzinę w
okresie rozliczeniowym) przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy
w porze nocnej, w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§60.

[praca w niedziele, święta i dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy)
1. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Praca
w te dni dozwolona jest tylko w przypadkach określonych w Kodeksie pracy
i z uszanowaniem zasady, że co najmniej 1 niedziela, raz na 4 tygodnie, musi być dla
pracownika wolna od pracy.
2. Za pracę w niedzielę oraz święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną
6.00 w tym dniu a godziną 6.00 następnego dnia.
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3. Pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę lub święto przysługuje inny, ujęty
w harmonogramie czasu pracy, dzień wolny od pracy, udzielony:
1) w przypadku pracy w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających
taką niedzielę lub następujących po niej;
2) w przypadku pracy w święto - do końca okresu rozliczeniowego.
4. Jeżeli w danych okolicznościach, z powodów obiektywnych, nie jest możliwe
zastosowanie przepisu ust. 3 należy stosować przepis art. 15111 § 2-3 Kodeksu pracy.
5. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy
w niedzielę.
6. Wykonywanie przez pracownika pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie
5-dniowego tygodnia pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy (harmonogramu czasu
pracy), dopuszczalne jest tylko wyjątkowo, w razie wystąpienia szczególnych potrzeb
pracodawcy, do których należy zaliczyć wyłącznie okoliczności incydentalne,
krótkotrwałe i niedające się wcześniej racjonalnie przewidzieć, oraz wyłącznie na pisemne
polecenie przełożonego, doręczone pracownikowi w formie tradycyjnej lub elektronicznej
nie później niż 2 dni kalendarzowe przed terminem, w którym pracownik ma wykonywać
tę pracę. Doręczenie polecenia po upływie wskazanego wyżej terminu uznaje się za
bezskuteczne, a wydane polecenie za niewiążące dla pracownika.
7. W zamian za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia
pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy (harmonogramu czasu pracy), pracownik niezależnie od przyczyn wykonywania pracy - powinien otrzymać inny dzień wolny do
końca okresu rozliczeniowego i w terminie z nim uzgodnionym. Uzgodnienie terminu
oznacza, że zarówno przełożony pracownika, jak i pracownik dochodzą do konsensusu w
sprawie wyznaczenia terminu dnia wolnego. Jeżeli mimo podejmowania przez strony prób
osiągnięcia konsensusu nie jest możliwe jego osiągnięcie, ostateczną decyzję
w sprawie terminu dnia wolnego podejmuje przełożony pracownika. Jeżeli z przyczyn
obiektywnych (niezależnych od potrzeb i interesów stron stosunku pracy) nie jest możliwe
udzielenie dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, powinien on zostać udzielony
w ciągu 10 dni kalendarzowych nowego okresu rozliczeniowego.
8. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy (harmonogram
czasu pracy) obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną
liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co
najmniej
liczbie
niedziel,
świąt
oraz
dni
wolnych
od
pracy
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.
§61.

[systemy czasu pracy]
1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą być zatrudniani jedynie
w następujących systemach czasu pracy:
1) podstawowym;
2) równoważnym umożliwiającym wydłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin;
3) równoważnym umożliwiającym wydłużenie wymiaru czasu pracy do 24 godzin;
4) zadaniowym.
2. Przyporządkowania poszczególnych pracowników do określonych w ust. 1 systemów
czasu pracy dokonuje się poprzez wprowadzenie odpowiedniego postanowienia w
zawartych z nimi umowach o pracę (warunkach zatrudnienia) albo, wyjątkowo, w drodze
decyzji pracodawcy z zachowaniem wymogów art. 42 § 4 Kodeksu pracy.
3. Jeżeli w umowie z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim brak
postanowienia, o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się, że wykonuje on pracę w
podstawowym systemie czasu pracy.

§62.
[podstawowy system czasu pracyJ
1. Czas pracy w systemie podstawowym nie może przekraczać 8 godzin na dobę
i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w miesięcznym
okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 2-3.
2. Uregulowania zawarte w ust. 1 nie mają zastosowania do pracowników, o których mowa
w § 47 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego - przepisy wprowadzające, stanowiącego
załącznik do uchwały nr 59/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja
2019 r. w sprawie przepisów wprowadzających statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz
przepisów przejściowych.
3. Dla pracowników służby bibliotecznej oraz pracowników obsługi okres rozliczeniowy w
systemie, o którym mowa w ust. 1 wynosi trzy miesiące.

§63.

[system równoważnego czasu pracy do 12 godzin]
1. Pracownikom, którzy wykonują pracę w systemie równoważnego czasu pracy,
umożliwiającym przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, przedłużony
dobowy wymiar czasu pracy zostaje im równoważony krótszym dobowym wymiarem
czasu pracy w niektórych dniach okresu rozliczeniowego, o którym mowa
w ust. 2, lub dniami wolnymi od pracy przypadającymi w okresie rozliczeniowym,
o którym mowa w ust. 2.
2. Okres rozliczeniowy dla pracowników, o których mowa w ust. 1 wynosi 1 miesiąc,
z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w charakterze portierów, recepcjonistów,
szatniarzy, dla których okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące.
§64.

[system równoważnego czasu pracy do 24 godzin]
1. Do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób może być
stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie
dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 1 miesiąca.
2. W systemie czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje,
bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym
wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie
przepracowanych godzin, niezależnie od odpoczynku tygodniowego gwarantowanego
niniejszym regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§65.

[zadaniowy system czasu pracy]
W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem
wykonywania pracy może być zastosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca,
po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań,
uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm, o których mowa w § 60 niniejszego
regulaminu.

§66.
Ipoczątek okresów rozliczeniowych]
1. Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe rozpoczynają się odpowiednio: 1 stycznia,
1 kwietnia, 1 lipca i 1 października każdego roku kalendarzowego.
2. Miesięczne okresy rozliczeniowe rozpoczynają się odpowiednio z początkiem każdego
miesiąca kalendarzowego.
3. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego bądź w razie
nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego, obowiązujący pracownika
wymiar czasu pracy należy obliczyć zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy, traktując okres
zatrudnienia w niepełnym okresie rozliczeniowym, jakby to był nowy (nietypowy) okres
rozliczeniowy.

§67.

[rozkłady czasu pracy]
1. Dla pracowników niebędących
nauczycielami
akademickimi
zatrudnionych
w podstawowym systemie czasu pracy:
1) dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest sobota (praca
wykonywana jest od poniedziałku do piątku), chyba że co innego wynika wyjątkowo
z harmonogramu czasu pracy danego pracownika;
2) godziny rozpoczynania i kończenia pracy przypadają od g. 7.15 do g. 15.15.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w charakterze sprzątających
i porządkowych, dla których dni pracy, dni wolne z tytułu przeciętnie
5-dniowego tygodnia pracy oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy wyznaczane są
przez przełożonego w sporządzanych dla nich harmonogramach czasu pracy,
z zastrzeżeniem, że ich praca nie może rozpoczynać się później niż o g. 13.00.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego, o
których mowa w § 118 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiącego
załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja
2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, zatrudnianych w
podstawowym systemie czasu pracy, dla których dni pracy, dni wolne z tytułu przeciętnie
5-dniowego tygodnia pracy oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy wyznaczane są
przez przełożonego w sporządzanych dla nich harmonogramach czasu pracy.
4. Dla pracowników niebędących
nauczycielami
akademickimi
zatrudnionych
w systemach równoważnego czasu pracy bądź, niezależnie od systemu czasu pracy,
w niepełnym wymiarze czasu pracy, dni pracy, dni wolne z tytułu przeciętnie
5-dniowego tygodnia pracy, a także godziny rozpoczynania i kończenia pracy są określane
przez przełożonego w sporządzanych dla nich harmonogramach czasu pracy.
5. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w zadaniowym systemie
czasu pracy samodzielnie ustalają dla siebie rozkład czasu pracy, uwzględniając ilość i
stopień skomplikowania zadań im powierzonych.
§68.

[indywidualny rozkład czasu pracy]
W przypadku pracy jednozmianowej, na pisemny wniosek pracownika, przełożony może
ustalić dla niego indywidualny rozkład czasu pracy, o ile nie spowoduje to zmniejszenia
obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy, o czym przełożony zawiadamia
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych, Dział Kadr.
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§69.

(ruchomy rozkład czas pracy]
1. Ruchomy rozkład czasu pracy polega na:
1) możliwości wprowadzenia w harmonogramach czasu pracy różnych godzin
rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym harmonogramem są dla
pracowników dniami pracy, lub
2) wskazaniu przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia
pracy w dniu, który zgodnie z harmonogramem czasu pracy jest dla pracownika
dniem pracy.
2. Wprowadzenie u pracodawcy ruchomego rozkładu czasu pracy dla pracowników wymaga
ustalenia
tego
w
układzie
zbiorowym
pracy
lub
w
porozumieniu
z zakładowymi organizacjami związkowymi na warunkach art. 150 § 3 pkt 1 Kodeksu
pracy, z zastrzeżeniem ust. 3. W tym trybie ustala się także szczegóły stosowania
ruchomego rozkładu czasu pracy u pracodawcy dla poszczególnych grup pracowniczych.
3. Ruchomy rozkład czasu pracy może być także wprowadzony dla indywidualnego
pracownika - wyłącznie na jego pisemny wniosek uzasadniony obiektywnymi
okolicznościami. Decyzję w tej sprawie podejmuje przełożony pracownika, za zgodą
Rektora, o czym zawiadamia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych,
Dział Kadr.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pracownik jest zobowiązany przepracować pełny
obowiązujący go w danym dniu wymiar czasu pracy, rozpoczynając pracę w zależności od swojej decyzji - pomiędzy g. 7.00 a g. 8.00.
§70.

[obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika]
1. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek:
1) pracownika-małżonka albo pracownika-rodzica dziecka w fazie prenatalnej,
w przypadku ciąży powikłanej;
2) pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem" (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473);
3) pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz pracownika-rodzica dziecka posiadającego
odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
- o wykonywanie pracy w ruchomym rozkładzie czasu pracy albo indywidualnym rozkładzie
czasu pracy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1 tylko wtedy,
gdy jego uwzględnienie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy
wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku
pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej.
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§71.
[telepraca]
1. Praca może być przez pracowników wykonywana regularnie poza zakładem pracy,
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca), nie więcej jednak niż dwa dni
robocze tygodniowo, o ile zawnioskuje o to, w postaci papierowej lub elektronicznej,
pracownik bądź możliwość taka zostanie wprowadzona w porozumieniu zawieranym
między pracodawcą i zakładowymi organizacjami związkowymi w trybie art. 676
Kodeksu pracy.
2. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych
w ust. 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej.
3. Za zgodą Rektora możliwe jest wykonywanie przez telepracownika pracy w większą ilość
dni niż wskazana w ust. 1, nie więcej jednak niż cztery dni robocze tygodniowo.
4. Indywidualne warunki świadczenia pracy przez telepracownika, a w szczególności
miejsce, dni i godziny świadczenia pracy oraz wskazanie sprzętu i oprogra mowania, na
którym będzie mógł wykonywać swoją pracę, zasady porozumiewania się pracodawcy z
telepracownikiem oraz sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku
pracy - określa odrębne porozumienie zawierane przez pracodawcę z pracownikiem.
Osobą reprezentującą pracodawcę w zakresie zawarcia porozumienia oraz ustalenia jego
warunków jest Rektor.
5. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek:
1) pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem" (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473);
2) pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz pracownika-rodzica dziecka posiadającego
odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
- o wykonywanie pracy w formie telepracy, chyba że nie jest to możliwe ze względu na
organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy
uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub
elektronicznej.

§72.

[praca zmianowa]
1. Praca zmianowa (wykonywana w dwu lub trzyzmianowym rozkładzie czasu pracy)
dopuszczalna jest wyłącznie w podstawowym systemie czasu pracy i w systemie
równoważnym umożliwiającym wydłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin.
2. W przypadku pracy zmianowej w podstawowym systemie czasu pracy poszczególne
zmiany mogą rozpoczynać się i kończyć tylko w następujących godzinach:
1) I zmiana - od 6.00 do 14.00;
2) II zmiana - od 14.00 do 22.00;
3) III zmiana - od 22.00 do 6.00.
3. W przypadku pracy zmianowej w równoważnym systemie czasu pracy poszczególne

zmiany mogą rozpoczynać się i kończyć tylko w następujących godzinach:
1) I zmiana - od 6.00 do 18.00;
2) II zmiana - od 18.00 do 6.00.
4. W przypadku pracy zmianowej dni oraz godziny pracy pracownika, a także dni wolne od
pracy wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, wyznaczane są przez
przełożonego w harmonogramach czasu pracy.
§73.

1.

2.
3.

4.

5.

[ewidencja godzin pracy]
Pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, aby w godzinie rozpoczęcia pracy
znajdował się na stanowisku pracy.
Za prawidłowo i w pełni wykorzystany przez pracownika czas pracy odpowiada
przełożony pracownika.
Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników w oparciu o europejskie oraz
krajowe przepisy obowiązujące w tym zakresie.
Pracownicy będący kierownikami wyodrębnionych komórek organizacyjnych prowadzą
ewidencje czasu pracy dla podległych im pracowników, w tym również ewidencję
absencji pracowników, ewidencję odpracowywania przez pracowników czasu
udzielonego zwolnienia od pracy oraz ewidencję wyjść służbowych i powrotów
pracowników pełniących funkcje inspekcyjne, kontrolne, nadzorcze, bądź z innych
przyczyn wykonujących w danym momencie prace poza komórką organizacyjną, do
której są przyporządkowani. Prowadzenie wymienionych w niniejszym ustępie ewidencji
czasu pracy dokonuje się w koordynacji z Działem Kadr.
W stosunku do pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy oraz
pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy nie prowadzi się
ewidencji godzin pracy.
Rozdział VII.
Urlopy pracowników
§74.

[zasady ogólne]
1. Na zasadach określonych w Kodeksie pracy lub w ustawie pracownikowi przysługuje
prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
3. Urlopu wypoczynkowego udziela Rektor lub kierownik jednostki / komórki
organizacyjnej.
4. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala kierownik
jednostki / komórki organizacyjnej, biorąc pod uwagę wnioski urlopowe pracowników i
konieczność zapewnienia normalnego toku pracy jednostki / komórki organizacyjnej.
5. Plan urlopów nie obejmuje 4 dni urlopu na żądanie pracownika oraz urlopu nabywanego
w roku podjęcia pierwszego zatrudnienia.
6. Plan urlopów musi być ustalony i podany do wiadomości pracowników w zakresie ich
dotyczącym w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na
który został sporządzony.
7. Pracownik potwierdza w formie pisemnej zapoznanie się z terminami urlopu ustalonymi
w planie urlopów.
8. Plany urlopów pracowników poszczególnych jednostek / komórek organizacyjnych
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należy złożyć w Dziale Kadr w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok
kalendarzowy, na który został sporządzony.
9. Za zgodą zakładowych organizacji związkowych pracodawca nie ustala planu urlopów.
W takim przypadku pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem,
biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku
pracy w jednostce / komórce organizacyjnej.
10. Ewidencję urlopów udzielanych pracownikom prowadzi Dział Kadr.
11. Nadzór nad prawidłowym oraz terminowym wykorzystaniem urlopów sprawuje
kierownik jednostki / komórki organizacyjnej względem podległych mu pracowników.
§75.
[rozpoczęcie, przesunięcie terminu urlopuj
1. Przynajmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia korzystania z urlopu
wypoczynkowego zatwierdzonego w planie urlopów pracownik składa do przełożonego
pisemne oświadczenie o terminowym wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego albo
składa pisemny wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego, zawierający
uzasadnienie zmiany terminu oraz propozycję nowego terminu wykorzystania urlopu
wypoczynkowego.
2. Rektor lub kierownik jednostki / komórki organizacyjnej w oświadczeniu o terminowym
wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego wskazuje osobę, która będzie zastępowała
pracownika podczas urlopu.
3. Przełożony pracownika zajmującego stanowisko kierownicze w oświadczeniu o
terminowym wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego wskazuje osobę, która będzie
zastępowała pracownika podczas urlopu oraz zakres udzielonych uprawnień.
4. Część urlopu niewykorzystaną z powodu:
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby;
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną;
3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do
3 miesięcy;
4) urlopu macierzyńskiego
- pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym.
5. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika, o którym mowa w
ust. 1, umotywowany ważnymi przyczynami za zgodą przełożonego. Przesunięcie
terminu urlopu jest możliwe po ustaleniu nowego terminu wykorzystania urlopu
wypoczynkowego przez przełożonego oraz pracownika.
6. Przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy,
jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. W takim
przypadku pracodawca jest zobowiązany do zrekompensowania poniesionych przez
pracownika kosztów związanych bezpośrednio z tym przesunięciem.
7. Odwołanie pracownika z urlopu jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy zachodzą ważne
okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu i wymagające obecności
pracownika. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do zrekompensowania
poniesionych przez pracownika kosztów związanych bezpośrednio z tym odwołaniem.
8. Odwołanie z urlopu ma dla pracownika charakter polecenia służbowego.
9. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 oraz 7 decyzje podejmuje Rektor lub upoważniony
przez niego pracownik.

§76.

1.

2.
3.

4.
5.

[urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich]
Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w
wymiarze 36 dni roboczych w roku.
Podpisanie planu urlopów przez nauczyciela akademickiego uznaje się za równoważne
ze złożeniem oświadczenia o terminowym wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego.
W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub
wygaśnięcia stosunku pracy, nauczycielowi akademickiemu przysługuje ekwiwalent
pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu.
Dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu
pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego.
Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć
dydaktycznych.
§77.

Iplatny urlop naukowy dla nauczycieli akademickich]
1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:
1) posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej
uczelni - płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym
roku w celu przeprowadzenia badań,
2) przygotowującemu rozprawę doktorską - płatnego urlopu naukowego w wymiarze
nieprzekraczającym 3 miesięcy,
3) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo
dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych
badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie
umowy o współpracy naukowej.
2. Urlopu określonego w ust. 1 pkt 1 udziela się w następujących przypadkach:
1) kierowania zewnętrznym grantem badawczym, wymagającym pracy poza uczelnią,
2) realizacji tematu badawczego związanego z przygotowaniem dorobku naukowego
do postępowania habilitacyjnego lub profesorskiego, który nie może być wykonany
w Uniwersytecie Szczecińskim,
3) pobytu naukowego w zagranicznej jednostce naukowej,
4) w innych, szczególnie uzasadnionych interesem Uczelni, przypadkach.
3. Urlopów, o których mowa w ust. 1, udziela rektor na umotywowany wniosek
pracownika, z załączonym harmonogramem zadań planowanych do wykonania,
zaopiniowany przez dyrektora i radę naukową instytutu, do którego pracownik jest
przypisany.
4. Po zakończeniu urlopu naukowego nauczyciel akademicki jest zobowiązany złożyć
do właściwego prorektora do spraw nauki sprawozdanie z osiągniętych efektów
naukowych zaplanowanych we wniosku, w tym wpływu efektów na ewaluację
dyscypliny naukowej, do której jest przypisany pracownik, zaopiniowane przez
dyrektora i radę naukową instytutu, do którego pracownik jest przypisany.
5. O urlop naukowy nie może ubiegać się pracownik posiadający dodatkowe zatrudnienie
lub prowadzący działalność gospodarczą.
§78.

1.

[płatny urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli akademickich]
Nauczycielowi akademickiemu, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudnionemu w
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni
przysługuje prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.
Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się w celu przeprowadzenia zaleconego
leczenia, jeżeli stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy.
Kolejny urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony nie wcześniej niż po
upływie 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. Łączny wymiar urlopu dla
poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać roku.
W czasie urlopu dla poratowania zdrowia nie można wykonywać zajęcia zarobkowego,
w tym prowadzić działalności gospodarczej.
Urlopu dla poratowania zdrowia udziela rektor na podstawie orzeczenia lekarskiego
stwierdzającego, że stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy, oraz
określającego zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie.
Orzeczenie lekarskie wydaje lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań
profilaktycznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wykonujący działalność w jednostce służby
medycyny pracy, z którą uczelnia zawarła umowę, o której mowa w art. 12 ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155).
Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez
rektora na wniosek nauczyciela akademickiego.

§79.
[terminy wykorzystania urlopu wypoczynkowego]
1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym
dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.
2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z ust. 1 jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
3. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym
części
dobowego
wymiaru
czasu
pracy
jest
dopuszczalne
jedynie
w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy
wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.
4. Pracownikowi należy udzielić urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym,
w którym nabył do niego prawo.
5. Urlopu niewykorzystanego w terminie pierwotnie ustalonym w planie urlopów należy
pracownikowi udzielić do końca roku kalendarzowego, w którym nabył prawo do urlopu i
w terminie z nim uzgodnionym, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego
toku pracy. Jeżeli udzielenie pracownikowi urlopu do końca roku kalendarzowego, w którym
nabył do niego prawo nie jest możliwe, pracodawca udziela urlopu w następnym roku
kalendarzowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy. Udzielenie urlopu
następuje w oparciu o pisemne oświadczenie o terminowym wykorzystaniu urlopu
wypoczynkowego, składanego do przełożonego przynajmniej na 7 dni przed terminem
rozpoczęcia korzystania z urlopu wypoczynkowego.
6. Urlop może być podzielony na części wyłącznie na wniosek pracownika. Co najmniej
jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
7. Podział urlopu na części, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy urlopu w pierwszym roku
zatrudnienia, który może być wykorzystywany sukcesywnie za każdy miesiąc pracy.
8. Urlop w pierwszym roku zatrudnienia, zwany dalej urlopem cząstkowym, podlega
zaokrągleniu do 2 dni za każdy miesiąc pracy, a w przypadku nauczycieli akademickich
3 dni za każdy miesiąc pracy. Suma urlopów cząstkowych nie może jednak przekraczać
pełnego wymiaru urlopu przysługującego danemu pracownikowi po przepracowaniu
roku.
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§80.

[urlop na żądanie]
1. Pracodawca udziela na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie
więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym, a jego wartość godzinowa jest
zależna od rozkładu i wymiaru czasu pracy danego pracownika w dniu korzystania
z tego urlopu.
2. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownik powinien złożyć
przełożonemu w miarę możliwości z takim wyprzedzeniem, aby nieobecność pracownika
w pracy nie spowodowała zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu zakładu pracy, w
szczególności umożliwiającym pracodawcy zorganizowanie zastępstwa. Jeżeli nie jest to
możliwe to wniosek złożony powinien być nie później niż w dniu rozpoczęcia urlopu o
godzinie, w której pracownik miał rozpocząć pracę zgodnie z obowiązującym go
rozkładem czasu pracy.
3. Urlopu na żądanie udziela pracownikowi w każdym przypadku przełożony, poprzez
zaakceptowanie wniosku złożonego przez pracownika.
4. W przypadku, gdy pracownik nie złożył na piśmie wniosku o urlop na żądanie,
bezpośrednio po stawieniu się do pracy obowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt
wykorzystania urlopu na żądanie.
§81.

[wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę]
W okresie wypowiedzenia umowy o pracę, na polecenie pracodawcy, pracownik jest
obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop.
§82.

[urlop bezpłatny i inne urlopy]
1. Na pisemny wniosek pracownika Rektor lub upoważniony przez niego pracownik, po
zaopiniowaniu wniosku przez przełożonego pracownika, może udzielić mu urlopu
bezpłatnego.
2. Pracownicy mogą korzystać z innych urlopów, takich jak urlopy związane z
rodzicielstwem, dni wolne na opiekę nad dzieckiem, urlop szkoleniowy, na zasadach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział VIII.

Nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność porządkowa
§83.

(nagrody i wyróżnienia]
1. Za wysoką jakość pracy lub za przejawianą inicjatywę Rektor, na wniosek kierownika
właściwej jednostki / komórki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy, może przyznać
pracownikom nagrody lub wyróżnienia w formie:
1) nagród
pieniężnych
wypłacanych
zgodnie
z
zasadami
określonymi
w wewnętrznych przepisach regulujących zasady wynagradzania;
2) nagród rzeczowych;
3) pochwał na piśmie;
4) dyplomów uznania.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane łącznie.

3. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych
pracownika.
§84.
(odpowiedzialność porządkowa]
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
przepisów
bezpieczeństwa
i
higieny pracy,
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 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. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika,
a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia
przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu ustawowych potrąceń.
4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy.
5. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości
o naruszeniu obowiązku pracowniczego przez przełożonego i po upływie
3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia przez pracownika.
6. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
7. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg
dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 5 nie rozpoczyna się. a rozpoczęty ulega
zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
8. Karę stosuje Rektor lub upoważniony przez niego pracownik, na wniosek przełożonego
pracownika, w trybie określonym w art. 110 - 113 Kodeksu pracy.

Rozdział IX.
Termin i sposób wypłaty wynagrodzenia

§85.
(sposób wypłaty wynagrodzenia]
1. Każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy.
2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych wpłata wynagrodzenia
jest dokonywana w kasie banku obsługującego Uczelnię za pośrednictwem oddziałów
(placówek) w godzinach ich otwarcia.

§86.
[terminy wypłaty wynagrodzenia]
1. Wynagrodzenie nauczycieli akademickich jest wypłacane raz w miesiącu z góry
w terminie - do 30. dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który
wynagrodzenie się należy, a gdy takiego dnia w takim miesiącu nie ma, to do 28. dnia
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miesiąca poprzedzającego.
2. Wynagrodzenie dla pracowników obsługi jest wypłacane raz w miesiącu z dołu do 10.
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który należy się
wynagrodzenie za pracę.
3. Wynagrodzenie dla pozostałych pracowników jest wypłacane raz w miesiącu z dołu
w terminie do 27. dnia miesiąca kalendarzowego, za który należy się wynagrodzenie.
4. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy,
wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
5. Problematyka wynagrodzeń jest uregulowana w odrębnym regulaminie wynagradzania.
Rozdział X.
Zatrudnianie młodocianych
§87.

(zasady ogólne]
Sprawy związane z zatrudnianiem młodocianych, dokształcaniem, ochroną zdrowia, w tym
pracami wzbronionymi, udzielaniem urlopów wypoczynkowych i innymi wynikającymi ze
stosunku pracy określa Kodeks pracy i inne obowiązujące akty prawne.

Rozdział XI.
Ochrona rodzicielstwa
§88.

[zasady ogólne]

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich
zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Pracownica w okresie zwolnienia z
obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
§89.

[obowiązki pracodawcy]
1. Pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią do
innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku
świadczenia pracy jeśli:
1) pracownica w ciąży lub karmiąca dziecko piersią jest zatrudniona przy pracy
wzbronionej bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne;
2) gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez
pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikają z orzeczenia lekarskiego.
2. Przy pracach związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem
ciężarów oraz pracach mogących mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki
ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku
pracy i poziomu ich występowania, Pracodawca jest obowiązany dostosować warunki pracy
do wymagań określonych w przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować
zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Wykaz tych prac oraz normy
dźwigania ciężarów dla kobiet w ciąży i karmiących piersią zawiera załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
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3. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie
czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, Pracodawca jest obowiązany przenieść
pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas
niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
4. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy,
skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie
wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.
5. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży
oraz przebywającą na urlopie macierzyńskim, chyba że zachodzą okoliczności
uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i
reprezentująca ją organizacja związkowa wyrazi na to zgodę.
6. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy w ciąży zwolnień od pracy na zlecone
przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia.

Rozdział XII.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
§90.

[zasady ogólnej
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie
Uczelni, chroni zdrowie i życie pracowników i studentów przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w
szczególności obowiązany jest:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz
kontrolować wykonanie tych poleceń;
3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony
zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania
pracy;
4) zapewniać rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki
pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących
dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych
działań profilaktycznych;
6) zapewniać, aby prace przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego
zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, a w szczególności zagrożenia
pożarowe, wybuchowe, porażenia prądem elektrycznym, wydzielania się trujących
i szkodliwych gazów, wykonywane były przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu);
7) zapewniać przestrzeganie obowiązujących przepisów przy ręcznych pracach
transportowych (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu);
8) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez
organy nadzoru nad warunkami pracy;
9) zapewniać wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia
w środowisku pracy (w tym czynnika chemicznego), nie później niż w terminie 30 dni
od dnia rozpoczęcia działalności.
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§91.

[służba bezpieczeństwa i higieny pracy]

1. Rektor tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (Służbę BHP), pełniącą funkcje
doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W Uczelni Służbę BHP
stanowi Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Środowiska.
2. Rektor powołuje „Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” (Komisja BHP), jako swój
organ doradczy i opiniodawczy. W skład Komisji BHP wchodzą pracownicy Służby BHP,
lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, przedstawiciel
kwestora, oraz przedstawiciele uczelnianych organizacji związkowych, w tym zakładowy
społeczny inspektor pracy oraz wydziałowi społeczni inspektorzy pracy.
§92.

[obowiązki pracownika w zakresie BHP)
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym
obowiązkiem pracownika, pracownik w szczególności jest obowiązany:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu
i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom
sprawdzającym;
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek
przełożonych;
3) dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi, sprzętu i samochodów służbowych oraz
o porządek i ład w miejscu pracy;
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. Zakres
przydziału i okresów użytkowania odzieży roboczej reguluje zarządzenie
rektora;
5) 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;
6) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
§93.

[obowiązki pracodawcy w zakresie BHP[
Pracodawca jest zobowiązany:
1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy;
2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
z przeznaczeniem;
3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;
4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego;
5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy;
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6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad
pracownikami;
7) oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, które wiąże się z wykonywaną pracą,
informować pracowników o ryzyku zawodowym i o zasadach ochrony przed
zagrożeniami oraz sporządzać właściwe dla danego stanowiska instrukcje bhp.
§94.

(szkolenia pracowników w zakresie BHPj
1. Nowozatrudnieni pracownicy odbywają szkolenie wstępne, które obejmuje:
1) instruktaż ogólny w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej przeprowadzany przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i
Ochrony Środowiska;
2) instruktaż stanowiskowy przeprowadzany przez przełożonego na stanowisku pracy, na
którym ma być zatrudniony pracownik. Podczas szkolenia pracownik zapoznaje się z
udokumentowaną oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku
pracy,
praktycznymi sposobami bezpiecznego wykonywania pracy oraz ochronami przed
zagrożeniami występującymi na tym stanowisku.
2. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż
stanowiskowy na każdym stanowisku pracy,
3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach na których występują warunki szkodliwe,
uciążliwe lub inne zagrożenia, powinni zostać zapoznani z instrukcjami określającymi
zasady bezpiecznej pracy oraz z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych
i innymi szczegółowymi informacjami dotyczącymi bezpiecznej pracy.
4. Szkolenie okresowe odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Potwierdzeniem odbycia szkoleń są zaświadczenia, które powinny znajdować się w aktach
osobowych pracowników.
6. Prowadzący zajęcia ze studentami w warsztatach, pracowniach specjalistycznych,
laboratoriach oraz na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązani są posiadać
przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§95.

1.

2.

3.

4.

[wstępne i okresowe badania lekarskie]
Nowo zatrudniani pracownicy przed przystąpieniem do pracy obowiązani są wykonać
właściwe dla danego stanowiska pracy wstępne badania lekarskie, zagrożenia
w skierowaniu na badania wstępne wskazuje przełożony.
Pracownicy obowiązani są terminowo wykonywać badania okresowe lub inne badania, na
które zostali skierowani przez pracodawcę, po uprzednim wskazaniu im przez przełożonego
zagrożeń występujących na ich stanowisku pracy.
Pracownicy powinni wykonać badania, o których mowa w ust. 1 i 2 u lekarza medycyny
pracy, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami pracodawcy.
Pracownik może wykonać badania, o których mowa w ust. 1 i 2 u lekarza medycyny pracy,
który nie sprawuje profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami pracodawcy, ale w
takim przypadku pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów za przeprowadzone badania.
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą,
pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do
wykonywania pracy na danym stanowisku pracy, zagrożenia w skierowaniu na badania
kontrolne wskazuje przełożony.
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5. Przełożony pracownika jest obowiązany zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego
opiekę zdrowotną nad pracownikami - nie może dopuścić pracownika bez aktualnego
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym
stanowisku.

§96.
[odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej]
1. Pracodawca zapewnia pracownikom odzież ochronną, obuwie robocze i środki ochrony
indywidualnej spełniające wymagania określone w Polskich Normach przewidziane do
stosowania na danym stanowisku pracy.
2. Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez
pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca
ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Zasady wypłaty
ekwiwalentu reguluje właściwe zarządzenie Rektora.
4. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić
odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.
5. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być
wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu
pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Zasady wypłaty
ekwiwalentu reguluje właściwe zarządzenie Rektora.
6. Wszystkie kwestie związane ze świadczeniami bhp na rzecz pracowników reguluje
właściwe zarządzenie Rektora.

§97.

[wypadki przy pracy]
1. Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego oraz Dział
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Środowiska. Jeżeli skutki wypadku ujawniły się
w terminie późniejszym, pracownik jest obowiązany zawiadomić przełożonego i Dział
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Środowiska niezwłocznie po ich ujawnieniu.
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Środowiska sporządza w ustalonym
terminie protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
2. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu;
2) podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie;
3) ustalić w przewidzianym terminie okoliczności i przyczyny wypadku;
4) zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
3. Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli stan jego zdrowia
na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego
oraz Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Środowiska. Jeżeli skutki wypadku
ujawniły się w terminie późniejszym, pracownik jest obowiązany zawiadomić przełożonego
i Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Środowiska niezwłocznie po ich
ujawnieniu. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Środowiska sporządza w
ustalonym terminie kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
4. W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:
42

1) ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą
chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym;
2) przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby
zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze;
3) zapewnić realizację zaleceń lekarskich.
5. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Środowiska sporządza kartę oceny
narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.
6. Pozostałe kwestie dotyczące wypadków w pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy
oraz chorób zawodowych regulują szczegółowo właściwe akty prawne.

Rozdział XIII.
Ochrona przeciwpożarowa

§98.
[zasady ogólne]
1. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa
pożarowego polegający na:
1) wyposażaniu obiektów lub terenu w wymagany podręczny sprzęt gaśniczy, środki
gaśnicze oraz zapewnianiu ich konserwację i niezawodne funkcjonowanie;
2) ustalaniu sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia;
3) zagwarantowaniu wszystkim osobom przebywającym w budynku lub na terenie
Uniwersytetu Szczecińskiego możliwości ewakuacji na wypadek powstania pożaru lub
innego miejscowego zagrożenia;
4) przygotowaniu obiektów i terenu do prowadzenia akcji ratowniczej.
2. Wszyscy korzystający lub przebywający na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego
zobowiązani są do zabezpieczenia użytkowania środowiska, obiektu, terenu łub mienia
Uniwersytetu przed powstaniem pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, pod rygorem
ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie przepisów ochrony przeciwpożarowej w trybie
i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§99.
|obowiązki pracownika]
Do obowiązku pracowników w zakresie zapobiegania pożarom i innym miejscowym
zagrożeniom należy:
1) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz niedopuszczanie do powstania
zagrożenia:
2) nie zastawianie przejść i dróg ewakuacyjnych;
3) dokładne sprawdzanie stanowiska pracy przed jego opuszczeniem, celem upewnienia
się, że nie występują okoliczności mogące spowodować pożar lub inne miejscowe
zagrożenie;
4) wykonywanie zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej, Dział
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Środowiska oraz innych służb będących
odpowiedzialnymi za organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie pracodawcy;
5) zaznajamianie się z rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego
w postaci gaśnic i hydrantów wewnętrznych;
6) uwzględnianie w prowadzonych procesach naukowo-badawczych stosownie do
przewidzianych zagrożeń jakie mogą podczas tych prac wystąpić zabezpieczeń
przeciwpożarowych;
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7) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz praktycznym
sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji w wyznaczonych terminach.
§100.

[postępowanie w razie powstania pożaru lub innego miejscow ego zagrożenia]
Do obowiązków pracowników w razie powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
należy:
1) zaalarmowanie Państwowej Straży Pożarnej, współpracowników i studentów
o zaistniałym niebezpieczeństwie;
2) przystąpienie do akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego;
3) zorganizowanie ewakuacji z obiektu lub terenu objętego zagrożenie;
4) po przybyciu pierwszej jednostki straży pożarnej podporządkowanie się dowódcy akcji
ratowniczo-gaśniczej.

§101.

[zakaz palenia wyrobów tytoniowych]
1. W obiektach Uczelni i na jej terenie wprowadzono zarządzeniem Rektora absolutny zakaz
palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych
i palenia papierosów elektronicznych.
2. Rektor może wyznaczyć oznakowane miejsca do palenia wyrobów określonych w ust. 1 na
terenie uczelni, jednakże miejsca te nie mogą znajdować się przy wejściach do budynków
oraz na ciągach komunikacyjnych (chodnikach, dojściach, przejściach, wjazdach na
parking).
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Załącznik nr 1

do Regulaminu Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego

Zakres zadań pracy nauczycieli akademickich
Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych
Stanowisko: Profesor; profesor uczelni

Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz
stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z
przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obow iązany w szczególności:
•

•

•
•

•

przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
przepisów ustawy z201ipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego Uniwersytetu
Szczecińskiego, w tym w szczególności zawartych w regulaminie pracy US i
regulaminie wynagradzania pracowników US;
przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych;
dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Zakres zadań w zakresie obowiązków dydaktycznych:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w
wymiarze rocznym, określonym w regulaminie pracy na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych i podyplomowych;
terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji
toku studiów;
udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów
zajęć dydaktycznych;
przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych
zajęć dydaktycznych;
dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego
obowiązków dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

•

prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
1
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•
•

•

•
•
•
•

pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w
konkursach;
rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez
publikowanie wyników;
aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych
zasadach przyjętych w uczelni;
udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych,
realizacja innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego
obowiązków.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

•

•
•
•
•

•

praca w organach kolegialnych uczelni oraz w instytutowych, wydziałowych,
senackich i rektorskich komisjach;
praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie
rekrutacji na studia;
organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w
nich;
organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności
akademickiej;
pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku
lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami
naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni,
poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

Stanowisko: Adiunkt, asystent
Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

Obowiązkiem
jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz
stosow anie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z
przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:

•

•

•
•

przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
przepisów ustawy z201ipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego Uniwersytetu
Szczecińskiego, w tym w szczególności zawartych w regulaminie pracy US i
regulaminie wynagradzania pracowników US;
przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych;
dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
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•

niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Zakres zadań iv obszarze obowiązków dydaktycznych:

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w
wymiarze rocznym, określonym w regulaminie pracy na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych i podyplomowych,
terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji
toku studiów;
udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów
zajęć dydaktycznych;
przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń,
opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
przeprowadzanie konsultacji ze studentami,
podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych
zajęć dydaktycznych;
dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego
obowiązków dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych

•
•
•

•

•
•
•

prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez
publikowanie wyników;
aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych
zasadach przyjętych w uczelni;
udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania
kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
realizacja innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego
obowiązków.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych
•
•
•
•

praca w organach kolegialnych uczelni, instytutu oraz w wydziałowych,
senackich i rektorskich komisjach;
praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie
rekrutacji na studia;
organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w
nich;
organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności
3
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•

•
•

akademickiej;
pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku
lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami
naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni,
poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne).

Grupa pracowników badawczych

Stanowisko: Profesor; profesor uczelni
Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz
stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z
przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:

•

•

•
•
•

przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
przepisów ustawy z201ipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego Uniwersytetu
Szczecińskiego, w tym w szczególności zawartych w regulaminie pracy US i
regulaminie wynagradzania pracowników US;
przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych;
dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:
•
•

•

•

•
•
•
•

prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w
konkursach;
rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez
publikowanie wyników;
aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych
zasadach przyjętych w uczelni;
udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych,
realizacja innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego
obowiązków.
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Zakres zadań

•

•
•
•

•

•

obszarze obowiązków organizacyjnych:

praca w organach kolegialnych uczelni oraz w instytutowych, wydziałowych,
senackich i rektorskich komisjach;
praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie
rekrutacji na studia;
organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w
nich;
organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności
akademickiej;
pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku
lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami
naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni,
poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

Stanowisko: Adiunkt, asystent

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz
stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z
przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:

•

•

•

•
•

przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
przepisów ustawy z201ipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego Uniwersytetu
Szczecińskiego, w tym w szczególności zawartych w regulaminie pracy US i
regulaminie wynagradzania pracowników US;
przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych;
dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych

•
•
•

•

•

prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez
publikowanie wyników;
aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych
zasadach przyjętych w uczelni;
udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
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•

•

doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania
kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
realizacja innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego
obowiązków.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych

•

•
•
•
•

•

•

praca w organach kolegialnych uczelni, instytutu oraz w wydziałowych,
senackich i rektorskich komisjach;
praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie
rekrutacji na studia;
organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w
nich;
organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności
akademickiej;
pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku
lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami
naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni,
poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne).

Grupa pracowników dydaktycznych
Stanowisko: Profesor dydaktyczny
Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz
stosowanie się do poleceń przełożonych, które doty czą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z
przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:

•

•

•
•

•

przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
przepisów ustawy z201ipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego Uniwersytetu
Szczecińskiego, w tym w szczególności zawartych w regulaminie pracy US i
regulaminie wynagradzania pracowników US;
przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych;
dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Zakres zadań w zakresie obowiązków dydaktycznych:
•

prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w
wymiarze rocznym, określonym w regulaminie pracy na studiach stacjonarnych,
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

niestacjonarnych i podyplomowych;
terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji
toku studiów;
udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów
zajęć dydaktycznych;
przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych
zajęć dydaktycznych;
dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego
obowiązków dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:
•
•
•

•
•

•

praca w organach kolegialnych uczelni oraz w instytutowych, wydziałowych,
senackich i rektorskich komisjach;
praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie
rekrutacji na studia;
organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w
nich;
organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności
akademickiej dotyczących procesu kształcenia;
pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku
lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami
naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni,
poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

Stanowisko: Adiunkt dydaktyczny, starszy wykładowca, wykładowca, lektor, instruktor

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:
Obowiązkiem
jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz
stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z
przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:

•

•

przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
przepisów ustawy z201ipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego Uniwersytetu
Szczecińskiego, w tym w szczególności zawartych w regulaminie pracy US i
regulaminie wynagradzania pracowników US:
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•

•
•

przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych;
dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w
wymiarze rocznym, określonym w regulaminie pracy na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych i podyplomowych,
terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji
toku studiów;
udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów
zajęć dydaktycznych;
przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń,
opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
przeprowadzanie konsultacji ze studentami,
podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych
zajęć dydaktycznych;
dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego
obowiązków dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych

•
•

•
•
•

•

•

praca w organach kolegialnych uczelni, instytutu oraz w wydziałowych,
senackich i rektorskich komisjach;
praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie
rekrutacji na studia;
organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w
nich;
organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności
akademickiej dotyczących procesu kształcenia;
pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku
lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami
naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni,
poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne).
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Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem
ciężarów:

1. Dla kobiet w ciąży':

1)

Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone

wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę
roboczą, a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas
wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) - 7,5 kJ/min;

2)

ręczne pod noszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg

3)

ręczne przenoszenie pod górę :
a) przedmiotów przy pracy stałej
b) przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w

pkt.l

4)

oburęczne

przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest

niezbędne użycie siły przekraczającej:
a) 30 N - przy pchaniu,

b) 25 N - przy ciągnięciu

5)

ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w
zespołowym

6)

przemieszczaniu przedmiotów;

ręczne przenoszenie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach

szkodliwych dla zdrowia;
7)

prace w pozycji wymuszonej;

8)

prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym

czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym

to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;

1
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9) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi - w łącznym czasie przekraczającym 8
godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może

jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej
10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią:
1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone
wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na zmianę

roboczą, a przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt. 1-12,5 kJ/min;
2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów p masie przekraczającej:

a) 6 kg - przy pracy stałej
b) 10 kg przy pracy dorywczej zdefiniowanej w ust. 1 pkt. 1

3) ręczne przenoszenie pod górę - po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których

maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m - przedmiotów o masie

przekraczającej 6 kg;
4) ręczne przenoszenie pod górę - po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których

maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 4 m - przedmiotów o masie

przekraczającej:

a) 4 kg - przy pracy stałej,
b) 6 kg - przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pktl;

5) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest

niezbędne użycie siły przekraczającej:

a) 60 N - przy pchaniu,
b) 50 N - przy ciągnięciu
6) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;

7) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach

szkodliwych dla zdrowia.
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podane

Wyżej

dopuszczalne

masy

ładunku

obejmują

również

masę

urządzenia

transportowego i dotyczą przewożenia ładunków po powierzchni równej, twardej i gładkiej.

W przypadku przewożenia ładunków po powierzchni nierównej lub nieutwardzonej masa
ładunku łącznie z masą urządzenia transportowego nie może przekraczać 60% podanych

wartości.
Ii. Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do

300 GHz oraz promieniowania jonizującego

1. Dla kobiet w ciąży:
1) prace w zasięgu pola elektromagnetycznego o natężeniach przekraczających wartości dla

strefy bezpiecznej, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
2) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach
Prawa atomowego.

2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią - prace w warunkach narażenia na promieniowanie
jonizujące określonych w przepisach Prawa atomowego.
III. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
1.

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:

1)

prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin w jednej lub kilku z

następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi
zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

a)

działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1 A, IB lub 2 (H340, H341),

b)

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

c)

działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, IB lub 2 albo dodatkowa

kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci

karmione piersią (11360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

d)

działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 1

lub 2 (H370, H371) - niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy;
2)

prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich

stężenia w środowisku pracy:
3
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a)

czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,

b)

leki cytostatyczne,

c)

mangan,

d)

syntetyczne estrogeny i progesterony,

e)

tlenek węgla,

f)

ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,

g)

rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne;

3) prace w narażeniu
środowisku

pracy

na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w
przekraczają wartości

1/3

najwyższych

dopuszczalnych

stężeń,

określonych w przepisach

4) prace lub procesy technologiczne, w których

dochodzi do uwalniania substancji

chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Dla kobiet w ciąży - praca na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i

innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokości (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz
wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.
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Rodzaje prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji
Rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby:
- prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości np.: linki, pasy,
szelki bezpieczeństwa, (osoby wykonujące te prace powinny odbyć badania lekarskie na
wysokości, zagrożenie to należy wskazać w skierowaniu na badania lekarskie),

- prace polegające na ręcznym przenoszeniu substancji lub preparatów niebezpiecznych i
substancji biologicznych zakaźnych z magazynu głównego do magazynków podręcznych w
katedrach i zakładach.
Rodzaj prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej :

- prace przy obsłudze akceleratora badawczego,
- prace z materiałem biologicznie zakaźnym z 3 i 4 grupy zagrożenia (osoby wykonujące ww.
prace powinny odbyć badania lekarskie określające sprawność psychofizyczną pracownika,
co należy uwzględnić w skierowaniu na badania lekarskie).
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Normy dźwigania i wydatku energetycznego przy ręcznych pracach
transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym
Ręczne prace transportowe - każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów,
materiałów przez jednego lub kilku pracowników w tym przemieszczanie ich poprzez unoszenie,
podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przetaczanie lub przewożenie.
Praca dorywcza - ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków, materiałów nie częściej niż 4 razy

na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę dla mężczyzn
lub 4 godzin na zmianę roboczą w przypadku kobiet.
1.

Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika
KOBIETY

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych
przez jednego pracownika nie może przekraczać
Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego
pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie
może przekraczać
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego
pracownika na odległość przekraczającą 25m nie może
przekraczać
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego
pracownika pod górę po nierównej powierzchni,
pochylniach, schodach, których max. kąt nachylenia nie
przekracza 30°, a wysokość przekracza 4m nie może
przekraczać
Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego
pracownika pod górę po nierównej powierzchni,
pochylniach, schodach, których max. kąt nachylenia
przekracza 30°, a wysokość przekracza 4m nie może
przekraczać

MĘŻCZYŹNI

Praca
stała

Praca
dorywcza

Praca
stała

Praca
dorywcza

12 kg

20kg

30kg

50kg

8kg

14 kg

21 kg

35kg

8kg

12 kg

30kg

12 kg

30kg

12kg

20kg

30kg

2. Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów
Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4m oraz masa przekracza 30kg dla mężczyzn i
20kg dla kobiet powinno odbywać się zespołowo.
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI

Masa przedmiotów przenoszonych zespołowo
których długość przekracza 4m nie może przekraczać

Praca stała

Praca
dorywcza

Praca
stała

Praca
dorywcza

lOkg

17kg

25kg

42kg

Zakaz zespołowego ręcznego przemieszczania przedmiotów na odległość przekraczającą 25m lub o
masie przekraczającej 500kg dla mężczyzn i 200kg dla kobiet.
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3. Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek

Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej
nawierzchni łącznie z masą wózka nie może przekraczać:
KOBIETY

Przemieszczanie po terenie o
nachyleniu
nieprzekraczającym 5%

Przemieszczanie po terenie o
nachyleniu większym niż 5%

MĘŻCZYŹNI

wózki 2-kołowe

wózki 3- i więcej
kołowe

wózki 2kołowe

wózki 3- i więcej
kołowe

140 kg

180kg

350kg

450kg

lOOkg

140kg

250kg

350kg

Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni
większych niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m
4. Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych

Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych gorących, żrących
albo szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg dla
mężczyzn i lOkgdia kobiet.

5. Wydatek energetyczny
KOBIETY

Praca związana z wysiłkiem
fizycznym, w tym podnoszenie
i przenoszenie przedmiotów w
ciągu zmiany roboczej

MĘŻCZYŹNI

Praca stała

Praca dorywcza

Praca stała

Praca dorywcza

500 kJ

20 kJ/min

8400 kJ

30 kJ/min

2

