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REGULAMIN PRACY AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

 

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Ilekroć w Regulaminie pracy jest mowa o pracodawcy lub Uczelni, należy przez to 

rozumieć Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

1.2.  Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników AGH niebędących nauczy-

cielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich w zakresie nie uregulowanym 

w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 

1365, z późn. zm.) i Statucie Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 7 czerwca 2006 r.  

1.3. Pracownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu pracy 

i przestrzegać zawartych w nim postanowień. 

 

2.   OBOWIĄZKI PRACODAWCY 

2.1. Obowiązki pracodawcy regulują przepisy prawa pracy, a zwłaszcza Kodeks pracy.  

2.1.1.  Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 

 1) zaznajamiać pracowników z Regulaminem pracy, przepisami bhp oraz ppoż.; 

2) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, 

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich 

podstawowymi uprawnieniami; 

3) 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; 

4) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, 

zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie; 

5) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, 

wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 

a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym 

lub niepełnym wymiarze czasu pracy; 

6) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne 

szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie; 

8) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

9) stwarzać, absolwentom podejmującym pierwszą pracę, warunki sprzyjające 

przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy; 

10) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, w oparciu 

o postanowienia ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 

11) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich 

pracy; 



12) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta 

osobowe pracowników; 

13) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy przyjętych ogólnie zasad współżycia 

społecznego; 

14) informować pracowników, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, o ryzyku 

zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą w sposób ustalony 

w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 14/2005 Rektora AGH z dnia 27 lipca 2005 r. 

2.1.2. Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego 

traktowania w zatrudnieniu, w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na 

terenie Uczelni, lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób. 

2.1.3. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników, w sposób przyjęty u danego 

pracodawcy, o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu 

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

2.1.4. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. 

 

3.   OBOWIĄZKI PRACOWNIKA 

Specyfika Akademii Górniczo-Hutniczej jako placówki naukowo-dydaktycznej stawia przed 

pracownikami wysokie wymagania zawodowe i moralne. W szczególności pracownik jest 

zobowiązany: 

3.1. Wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, 

które dotyczą pracy. 

3.2. Przestrzegać ustalonego w Uczelni czasu pracy i wykorzystać go w sposób jak 

najbardziej efektywny. 

3.3. Dążyć do uzyskiwania w pracy najlepszych wyników i przejawiać w tym celu 

odpowiednią inicjatywę, ulepszać metody pracy, podnosić kwalifikacje zawodowe, 

czynnie uczestniczyć w rozwoju Uczelni, oszczędnie wykorzystywać materiały, 

narzędzia i sprzęt oraz zapobiegać marnotrawstwu.  

3.4. Niezwłocznie informować bezpośredniego przełożonego o przyczynach 

utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przydzielonego zadania, jak 

również o spostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności Uczelni. 

3.5. Przestrzegać przepisów i zasad bhp oraz ppoż. i stosować się do przepisów ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3.6. Zachować w tajemnicy informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni, których 

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

3.7. Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. 

3.8. Chronić dobra osobiste współpracowników w zakresie wynikającym z ustawy 

o ochronie danych osobowych. 

3.9. Dbać o dobro Uczelni, chronić mienie Uczelni i używać je zgodnie z przeznaczeniem. 

3.10. Przejawiać koleżeński stosunek do współpracowników, okazywać pomoc 

podwładnym, a w szczególności młodym pracownikom. 

3.11. Zastępować, stosownie do potrzeby, nieobecnego pracownika w miarę posiadanych 

kwalifikacji i umiejętności. 



3.12. Zabezpieczać dokumenty, pieczątki oraz narzędzia pracy i materiały po zakończeniu 

pracy. 

3.13. Przestrzegać w Uczelni zasad współżycia społecznego. 

3.14. Pracownik opuszczający miejsce pracy jako ostatni, powinien w szczególności  

sprawdzić, czy: 

a) w pomieszczeniu, które opuszcza nie pozostawiono otwartych źródeł ognia, 

b) wszystkie urządzenia elektryczne, gazowe, wodne itp. zostały wyłączone (nie 

dotyczy urządzeń, które zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową mogą 

być włączone pod nieobecność pracowników), 

c) zostały zamknięte okna, biurka i szafy.  

Pracownik powinien także sprawdzić stan zamknięcia pomieszczenia. Klucz od 

pomieszczenia pracownik przekazuje na portiernię lub osobie wskazanej przez 

kierownika jednostki. 

 

4. CZAS PRACY  

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Uczelni. 

4.1.  Czas pracy nauczycieli akademickich jest określony zakresem ich obowiązków 

dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. Zasady ustalania zakresu obowiązków 

nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz 

zasady obliczania godzin dydaktycznych określa Senat. Szczegółowy zakres i wymiar 

obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej 

określonej w Statucie. 

 Obowiązkowy wymiar czasu pracy dyplomowanych bibliotekarzy wynosi 36 godzin 

tygodniowo. 

4.2. Obowiązkowy wymiar czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi: 

1) pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, 

zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza 

i starszego dokumentalisty, wynosi 36 godzin tygodniowo. Rozkład czasu pracy 

w poszczególnych dniach tygodnia ustala kierownik jednostki organizacyjnej, przy 

czym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę; 

2) pozostałych pracowników wynosi 40 godzin tygodniowo. Praca w godzinach od 7
30

 

do 15
30

, od poniedziałku do piątku.  

4.3. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dydaktycznymi, badawczymi lub 

organizacyjnymi Uczelni, kierownik jednostki organizacyjnej może wyznaczyć 

pracownikowi inny rozkład czasu pracy. W takim przypadku łączna liczba dni 

wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym winna odpowiadać, co 

najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie. 

4.4.  W przypadkach uzasadnionych potrzebami dydaktycznymi, badawczymi lub 

organizacyjnymi Uczelni, czas rozpoczynania i kończenia pracy może być 

indywidualnie ustalony pracownikowi przez kierownika jednostki organizacyjnej. 



4.5.  Dla pracowników, których czas pracy regulują odrębne przepisy, czas pracy ustala 

Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. 

4.6.  Czas pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia nie 

może przekraczać 8 godzin na dobę. 

4.7. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wprowadzić do stosowania, na wniosek 

kierownika jednostki organizacyjnej: 

 system równoważnego czasu pracy, 

 system zadaniowego czasu pracy, 

 system pracy weekendowej, 

 system skróconego tygodnia pracy, 

 ruchomy czas pracy,  

 indywidualny rozkład czasu pracy. 

4.7.1. Dla pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia wprowadza się system 

równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego 

wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w miesięcznym okresie 

rozliczeniowym. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony 

krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi 

od pracy. Jako podstawowy rozkład czasu pracy przyjmuje się: 12 godzin pracy 

i minimum 24 godziny odpoczynku następującego po okresie pracy. Praca od godziny 

7
00

 do 19
00

 lub od godziny 19
00

 do 7
00

 dnia następnego. 

4.7.2. Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym 

pozostawaniem w pogotowiu do pracy może być stosowany system równoważnego 

czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu 

pracy, nie więcej jednak niż do 16 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekra-

czającym 1 miesiąca.  W tym systemie czasu pracy pracownikowi przysługuje, 

bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym 

wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie 

przepracowanych godzin. 

4.7.3.  Dla pracowników zatrudnionych na Basenie AGH wprowadza się dla poszczególnych 

grup pracowniczych (w miarę zaistniałych potrzeb) system równoważnego czasu 

pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie 

więcej jednak niż do 12 godzin, w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym 

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

4.7.4.  Dla pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji 

naukowej wprowadza się możliwość stosowania ruchomego czasu pracy w systemie 

równoważnego czasu pracy. 

Praca rozpoczyna się pomiędzy godziną 6
30

 a 13
00

 i kończy między godziną 13
30

 

a 20
00

. Dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony maksymalnie do 12 

godzin. Indywidualne decyzje w tym zakresie podejmuje kierownik jednostki 

organizacyjnej. Stosowanie ruchomego czasu pracy nie może naruszać 

w szczególności przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym oraz 

doprowadzać do powstawania godzin nadliczbowych. 

4.7.5.  W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem 

wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. 



Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania 

powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm 

określonych w art. 129 Kodeksu pracy. 

4.7.6.  Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego 

tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez 

pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu 

dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie 

rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. 

4.7.7.  Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, 

w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym 

systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej 

jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. 

4.7.8.  Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego 

czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. 

4.8.  Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, 

pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej 15 minut, wliczonej do czasu 

pracy. 

4.9.  Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 7
00

 

w tym dniu, a godziną 7
00

 w następnym dniu. 

4.10.  Za pracę zmianową rozumie się pracę, która wykonywana jest według ustalonego 

rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez 

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

Praca w systemie zmianowym oznacza każdą formę organizacji pracy w systemie 

zmianowym, zgodnie z którą pracownicy zmieniają się na tych samych stanowiskach 

pracy według określonego harmonogramu, łącznie z systemem następowania po sobie, 

który może mieć charakter nieprzerwany lub przerywany oraz pociąga za sobą 

konieczność wykonywania pracy przez pracownika o różnych porach w ciągu 

określonych dni lub tygodni. Pracownikiem wykonującym pracę w systemie 

zmianowym jest pracownik, którego plan pracy jest częścią pracy w systemie 

zmianowym. 

4.11. Pracownicy mogą być zatrudnieni poza obowiązującym czasem pracy na zasadach 

 określonych w Kodeksie pracy albo w  odrębnych przepisach. 

4.12. Okresem rozliczeniowym czasu pracy pracowników jest jeden miesiąc, tj. od godziny 

0
00 

pierwszego dnia do godziny 24
00 

ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli pracownik 

pracuje w porze nocnej pierwszego lub ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, to 

jego czas pracy z takiej zmiany należy rozdzielić odpowiednio do poszczególnych 

okresów rozliczeniowych. 

4.12.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika jednostki 

organizacyjnej, Rektor w uzgodnieniu ze zawiązkami zawodowymi może przedłużyć 

okres rozliczeniowy do 3 miesięcy, a przy stosowaniu podstawowego lub 

zadaniowego systemu czasu pracy do 4 miesięcy. 

4.12.2. Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego ponad 1 miesiąc, nie dotyczy systemu 

czasu pracy o którym mowa w pkt. 4.7.2, 4.7.6 i 4.7.7. 

4.13. Każdy pracownik niebędący nauczycielem akademickim potwierdza swoją obecność 

w pracy na liście obecności. 



4.14. Opuszczenie miejsca pracy w czasie godzin pracy dozwolone jest wyłącznie za zgodą 

przełożonego, po uprzednim odnotowaniu faktu opuszczenia miejsca pracy 

w stosownym rejestrze prowadzonym przez poszczególne jednostki organizacyjne. 

4.15. Przebywanie pracownika w miejscu pracy poza godzinami pracy dozwolone jest za 

zgodą bezpośredniego przełożonego. 

 

5. PRACA W PORZE NOCNEJ 

5.1.  Pora nocna obejmuje 8 godzin i trwa od godziny  23
00

 do 7
00

. 

5.1.1. 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, jest pracującym w nocy.  

5.1.2. Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli 

wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem 

fizycznym lub umysłowym. 

5.1.3. Wykaz prac o których mowa w pkt. 5.1.2. zawiera załącznik nr 9 zarządzenia Rektora 

AGH, powołanego w pkt. 12 niniejszego Regulaminu. 

5.1.4. Przepis określony w pkt. 5.1.2. 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.  

5.1.5. Na pisemny wniosek pracownika, o którym mowa w pkt. 5.1.1. Regulaminu, 

pracodawca informuje właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników 

pracujących w nocy. 

 

6.   ZWOLNIENIA OD PRACY I USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI 

W PRACY 

6.1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki 

wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo 

z innych przepisów prawa. 

6.2. Pracownikowi przysługuje między innymi zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa 

do wynagrodzenia, w razie: 

1) ślubu pracownika - przez 2 dni; 

2) urodzenia się dziecka pracownika - przez 2 dni; 

3) ślubu dziecka - przez 1 dzień; 

4) zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma, macochy - przez 2 dni; 

5) zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia, babki lub dziadka albo innej 

osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką - 

przez 1 dzień. 

6.3. Szczegółowy wykaz wszystkich okoliczności zobowiązujących pracodawcę do 

zwolnienia pracownika od pracy zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie w sprawie sposobu usprawiedliwiania 

nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, 

poz. 281). 



6.4. Przełożony może zwolnić pracownika od wykonywania pracy na czas niezbędny do 

załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia 

w godzinach pracy, przy czym: 

1) za czas zwolnienia, o którym mowa wyżej, pracownik nie zachowuje prawa do 

wynagrodzenia; 

2) na wniosek pracownika, za zgodą przełożonego, pracownik może odpracować czas 

zwolnienia od pracy; 

3) czas odpracowania nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 

6.5. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia 

i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się 

pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności 

wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za 

usprawiedliwiające nieobecność w pracy.     

6.5.1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie 

nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub 

możliwa do przewidzenia.  

6.5.2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej 

nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim 

dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub 

przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo 

drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla 

pocztowego.  

6.5.3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w pkt. 6.5.1. może być usprawiedliwione 

szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez 

pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą 

połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem 

losowym. Przepis pkt. 6.5.2. stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn 

uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie 

nieobecności pracownika w pracy.      

6.5.4. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:  

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

z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy;   

2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie 

z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika 

z przyczyn przewidzianych tymi przepisami;  

3) oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających 

konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem 

do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do 

której dziecko uczęszcza;  

4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ 

właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej 

lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący 

postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka 

w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację 

potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie;  



5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach 

nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, 

w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.  
 

7.  URLOPY WYPOCZYNKOWE 

7.1.1. Urlopu wypoczynkowego pracownikom pełniącym funkcje prorektorów, dziekanów, 

kierowników jednostek pozawydziałowych, kanclerza i kwestora udziela Rektor. 

7.1.2. Urlopu wypoczynkowego kierownikom pozostałych jednostek organizacyjnych oraz 

kierownikom jednostek organizacyjnych w pionach administracji ogólnouczelnianej 

udziela Prorektor nadzorujący pracę danej jednostki. 

7.1.3. Pozostałym pracownikom urlopu udziela kierownik jednostki organizacyjnej lub 

osoba przez niego upoważniona. 

7.2. Pracownikowi należy udzielić urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał 

 do niego prawo. 

7.3. Wszystkie jednostki organizacyjne mają obowiązek przedstawić plan urlopów 

w Dziale Kadrowo-Płacowym w terminie do 31 maja każdego roku. 

7.4. Każda jednostka organizacyjna jest zobowiązana podać do wiadomości swoim 

pracownikom plan urlopów, w sposób przyjęty w danej jednostce, nie później niż na 

miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia. Za zawiadomienie odpowiedzialni są 

kierownicy jednostek organizacyjnych. 

7.5. Plan urlopów ustala kierownik jednostki organizacyjnej, biorąc pod uwagę wnioski 

pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. 

7.6. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany 

ważnymi przyczynami. 

7.7. Przesunięcie terminu urlopu dopuszczalne jest także z powodu szczególnych potrzeb 

Uczelni, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku 

pracy. 

7.8. W przypadku przesunięcia terminu urlopu, należy podać nowy termin wykorzystania 

urlopu. Urlop wtedy należy wykorzystać nie później niż do końca pierwszego 

kwartału roku następnego. 

7.9. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna 

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

7.10. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze zobowiązani są wskazać osobę, która 

będzie ich zastępowała w czasie urlopu, a także podać zakres jej uprawnień.  

7.11.  Urlop pracowników zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich. 

7.11.1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego   

w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy 

powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

7.11.2. Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego 

w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo 

do drugiego i dalszych urlopów - z początkiem każdego następnego roku 

kalendarzowego. 



7.11.3. Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 

proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w przypadkach: 

   1)  zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego; 

2)  ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego; 

   3)  podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu dla 

poratowania zdrowia. 

7.11.4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do 

urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia. 

7.11.5. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub 

wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu przysługuje ekwiwalent 

pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu. 

7.11.6. Dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym 

tygodniu pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. 

7.11.7.  Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa zarządzenie Rektora. 

7.11.8. Zapisy zawarte w pkt. 7.13. do 7.13.3. nie mają zastosowania do pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich. 

7.12. Urlop pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

7.12.1. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wymiar urlopu wynosi: 

a) 20 dni do 10 lat pracy, 

b) 26 dni po 10 latach pracy. 

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: 

1) zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem 

nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata; 

2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania 

nauki, nie więcej jednak niż 5 lat; 

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych –

 5 lat; 

4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata; 

5) szkoły policealnej – 6 lat; 

6) szkoły wyższej – 8 lat (w tym uzyskanie tytułu licencjata). 

Okresy nauki, o których mowa w pkt. 1 - 6 nie podlegają sumowaniu. 

7.12.2. Udzielanie urlopu: 

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, 

z zastrzeżeniem punktu 4; 

2) przy udzielaniu urlopu zgodnie z punktem 1, jeden dzień urlopu odpowiada 

8 godzinom pracy; 

3) punkt  1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu 

pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin; 

4) 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 udzielony urlop. 

7.12.3. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim podejmujący pracę po raz pierwszy, 



w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem 

każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po 

przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym 

następnym roku kalendarzowym. 

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

wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.  

7.13.1. Żądania udzielenia urlopu pracownik powinien w miarę możliwości dokonać 

wcześniej pisemnie, lub najpóźniej w dniu urlopu niezwłocznie e-mailem, faxem lub 

telefonicznie. 

7.13.2. Pracownik powracający z urlopu na żądanie, gdy nie dokonał tego wcześniej, 

powinien pisemnie potwierdzić pracodawcy jego wykorzystanie. 

7.13.3. Niewykorzystany do 31 grudnia urlop na żądanie staje się od 1 stycznia zaległym 

urlopem, do którego stosuje się ogólne zasady dotyczące urlopów wypoczynkowych. 

7.14.1. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów należy 

pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku 

kalendarzowego. 

7.14.2. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części 

z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje 

ekwiwalent pieniężny.  

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa 

wyżej, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie 

pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę 

zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.  

  

8.   WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ 

8.1.  Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

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

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa 

tak stanowią. 

8.3. Wypłata wynagrodzenia. 

8.3.1. Nauczycielom akademickim wypłatę wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za staż 

pracy, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego dokonuje się raz w miesiącu z góry, 

w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca. Pozostałe składniki wynagrodzenia 

wypłacane są z dołu, po dokonaniu rozliczenia pracy lub zadań.  

8.3.2. Wypłaty wynagrodzenia za pracę pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi dokonuje się z dołu raz w miesiącu w następujących terminach: 

1) 27. dnia miesiąca za dany miesiąc dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

pracowników obsługi i kierowców; 

2) 29. dnia miesiąca za dany miesiąc dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, ekonomicz-

nych i bibliotecznych; 



3) 10. dnia miesiąca za miesiąc ubiegły dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych i portierów. 

8.3.3. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca 

się w dniu poprzedzającym. 

8.4. Wypłata wynagrodzenia za pracę dokonywana jest w formie pieniężnej w ramach 

usługi Autowypłata w Oddziale Banku Pekao S.A. przy Al. Mickiewicza 30 

w budynku Wibroakustyki paw. D-1, który czynny jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9
00

 – 15
00

. Wypłata wynagrodzenia w ramach usługi Autowypłata 

odbywa się również w Oddziale Banku Pekao S.A. przy ul. Czystej 21 i Pijarskiej 1 

w godzinach ich otwarcia. Wypłata wynagrodzenia w ramach usługi Autowypłata jest 

bezpłatna, pracownik nie ponosi żadnej opłaty z tego tytułu. 

8.5. Wypłata wynagrodzenia następuje do rąk własnych pracownika w ramach usługi 

Autowypłata na podstawie okazanego dokumentu tożsamości (dowodu 

osobistego/paszportu) lub na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie 

przekazywane jest na wskazane przez niego osobiste konto. 

8.6. Ewentualne zastrzeżenia co do nieprawidłowości wypłacanego wynagrodzenia 

pracownicy powinni wnosić do Działu Kadrowo-Płacowego. 

 

9.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIW-

POŻAROWA 

I.   Do obowiązków  pracodawcy należy: 

9.1. Zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej. 

9.2. Stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym schorzeniom 

związanym z warunkami środowiska pracy oraz systematyczne przeprowadzanie 

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. 

9.3. Kierowanie pracowników na wymagane badania lekarskie oraz dopuszczanie do pracy 

tylko tych pracowników, którzy posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do jej wykonywania. 

9.4. Zaznajamianie pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i informowanie ich o ryzyku  zawodowym, które  wiąże się z wykonywaną pracą, oraz 

o zasadach ochrony przed zagrożeniami i dopuszczanie do pracy tylko tych 

pracowników, którzy posiadają dostateczną znajomość przepisów i zasad  bhp oraz  

potrzebne umiejętności. 

9.5.  Wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bhp na stanowiskach 

pracy.  

9.6. Dostarczanie pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej spełniających wymagania określone w przepisach oraz dopuszczanie do 

pracy tylko tych pracowników, którzy posiadają wymagane środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przewidziane do stosowania na danym 

stanowisku pracy. 

9.7. Informowanie pracownika o sposobie posługiwania się środkami ochrony 

indywidualnej, o których mowa w pkt. 9.6. 



9.8.  Zapewnienie  prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania odzieży i obuwia 

roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 

9.9. Szczegółowe zasady wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze oraz 

środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej określa zarządzenie Rektora AGH, 

o którym mowa w pkt. 12 niniejszego Regulaminu. 

9.10. Zapewnienie pracownikom odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych, 

dostarczenie niezbędnych środków higieny osobistej, zapewnienie pracownikom, 

zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, posiłków i napoi, jeżeli jest to 

niezbędne ze względów profilaktycznych. 

9.11. Zapewnienie pierwszej pomocy pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, 

zabezpieczenie miejsca wypadku, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz 

zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom. 

9.12. Zachowanie bezpieczeństwa pracy w zakresie dopuszczalnego ryzyka przy 

organizowaniu stanowiska badawczego (szczególnie o charakterze nowatorskim), na 

którym brak jest możliwości przewidzenia wszystkich ewentualnych zagrożeń. 

9.13.1. Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych 

i technologicznych. 

9.13.2. Zapewnienie osobom przebywającym w budynkach, obiektach lub na terenie Uczelni, 

bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji. 

9.13.3. Przygotowanie obiektów budynków i terenu do prowadzenia akcji ratowniczej. 

9.13.4. Ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej i innego 

miejscowego zagrożenia. 

9.13.5. Zapewnienie zaopatrzenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe oraz zapewnienie 

ich sprawności technicznej.  

II. Do podstawowych obowiązków pracownika należy przestrzeganie 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. W szczególności pracownik powinien: 

9.14. Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać 

się wymaganym egzaminom sprawdzającym. 

9.15. Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz przestrzegać 

w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych. 

9.16. Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład 

w miejscu pracy. 

9.17. Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

9.18. Poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym 

zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. 

9.19. Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym zagrożeniu dla zdrowia lub 

życia oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie 

zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie. 

9.20. Udzielić pomocy osobie, która uległa wypadkowi, powiadomić przełożonych oraz 



zabezpieczyć miejsce wypadku. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego 

zdrowia pozwala na to, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o wypadku 

swojego przełożonego. 

9.21. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia pracownik ma 

obowiązek:  

1) poinformować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, a w przypadku podjęcia 

decyzji o ewakuacji podporządkować się kierującemu ewakuacją; 

2) poinformować straż pożarną; 

3) przystąpić do gaszenia pożaru. 

9.22. Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

III.   Pracownik ma prawo: 

9.23. Powstrzymać się od wykonywania pracy w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają 

przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia lub życia pracownika. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa wyżej 

wymienionego zagrożenia pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia. 

O powstrzymaniu się od pracy oraz oddaleniu się z miejsca pracy pracownik powinien 

niezwłocznie poinformować przełożonego.  

9.24. Wstrzymać się od wykonywania pracy, po uprzednim poinformowaniu przełożonego, 

w przypadku gdy stan psychofizyczny pracownika nie zapewnia bezpiecznego 

wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla życia ludzkiego lub mienia. Dotyczy 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  (Dz. U. nr 62, poz. 287). 

 

10.   UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM 

10.1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych 

dla zdrowia, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. 

(Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.) w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych 

lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. 

10.2.  Kobiety w ciąży: 

1) nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej; 

2) nie wolno zatrudniać przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na  

dobę; 

3) nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy, ani zatrudniać 

w systemie przerywanego czasu pracy. 

10.3. Pracownika /kobietę, mężczyznę/ opiekującego się dzieckiem w wieku do 4 lat nie 

wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak 

również delegować poza stałe miejsce pracy i zatrudniać w systemie przerywanego 

czasu pracy. 

10.4.1. Pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią, zatrudnioną przy pracy 

wymienionej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. (Dz. U. Nr 114, 

poz. 545 z późn. zm.) w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub 

szkodliwych dla zdrowia kobiet:  



1) jeśli jest to praca zabroniona - przenosi się do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, 

zwalnia się ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem 

prawa do dotychczasowego wynagrodzenia;  

2) przy pozostałych pracach wymienionych we wskazanym przepisie - dostosowuje się 

warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ogranicza czas 

pracy, aby wyeliminować zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. 

Jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenosi się pracownicę do innej pracy, 

a w razie braku takiej możliwości zwalnia się pracownicę na czas niezbędny 

z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do dotychczasowego 

wynagrodzenia; w pozostałych przypadkach wymienionych wyżej, gdy występuje 

obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. 

Przepis ten stosuje się odpowiednio do pracownic w ciąży lub karmiących dziecko 

piersią przedstawiających zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania 

zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy. 

10.4.2. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy,  

skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracownicę 

zatrudnia się przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie.  

 

11.   OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA TRZEŹWOŚCI 

11.1. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania trzeźwości. Obowiązek 

sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników 

obowiązku trzeźwości spoczywa na bezpośrednich przełożonych tych pracowników. 

11.2. Realizacja ww. obowiązku polega na niedopuszczaniu do pracy pracownika, jeżeli 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu 

alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. 

11.3. Zabrania się wstępu na teren zakładu pracy pracownikowi po użyciu alkoholu, 

zarówno w celu świadczenia pracy, jak i w okresie przebywania na urlopie lub innej 

usprawiedliwionej nieobecności, zwalniającej od obowiązku świadczenia pracy. 

11.4. Szczegółowe zasady postępowania w sytuacji gdy pracownik stawił się do pracy po 

użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy, określa załącznik Nr 14 do 

zarządzenia Rektora AGH, powołanego w pkt. 12 niniejszego Regulaminu. 

 

12.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 

PRACY ORAZ NAUKI W UCZELNI OKREŚLA ZARZĄDZENIE NR 7/2003 

REKTORA AGH  Z DNIA 02.04.2003 R. (z późn. zm.) 

Zarządzenie to ustala i reguluje następujące zagadnienia: 

1) podstawowe obowiązki i zadania w zakresie BHP; 

2) profilaktyczne badania lekarskie pracowników, doktorantów i studentów; 

3) pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 

4) dodatki specjalne (pieniężne) wypłacane pracownikom ze względu na warunki pracy; 

5) szkolenia w zakresie BHP pracowników, doktorantów i studentów; 

6) środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki higieny osobistej; 



7) profilaktyczne posiłki i napoje wydawane pracownikom zatrudnionym  w warunkach 

szczególnie uciążliwych; 

8) wypadki przy pracy lub nauce oraz choroby zawodowe; 

9) prace szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne; 

10) BHP w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub 

procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym; 

11) BHP i ergonomia na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz  

wyposażenie pracowników w okulary korygujące wzrok; 

12) organizacja prac naukowo – badawczych i eksperymentalnych; 

13) apteczki pierwszej pomocy; 

14) zasady postępowania na okoliczność podejrzenia pracownika, studenta lub doktoranta, 

że stawił się do pracy lub na zajęcia po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol 

w czasie pracy lub zajęć. 

 

13.   WYRÓŻNIENIA I KARY 

13.1.  Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi, który przez wzorowe wypełnianie swoich 

obowiązków przyczynia się w sposób szczególny do realizacji zadań Uczelni, może 

być przyznana nagroda i wyróżnienie. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub 

wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika. 

13.2. Za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, Regulaminu 

 pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych pracownicy niebędący 

 nauczycielami akademickimi mogą ponosić odpowiedzialność porządkową i dyscy-

plinarną. 

13.2.1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim może zostać, na zasadach 

ustalonych w Kodeksie pracy wymierzona: 

1) kara upomnienia;  

2) kara nagany. 

13.2.2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub ppoż., opuszczenie pracy 

bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie 

alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również zastosować karę pieniężną. 

13.2.3. Kary wymierza Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika jednostki  

organizacyjnej. 

13.3. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie 

uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczy-

cielskiego. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie;   

2) nagana;  

3) nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni na   

okres do pięciu lat;   

4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub 

na czas określony.  

    



14.   OBOWIĄZEK RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU 

14.1. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, 

w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 

narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 

etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas 

określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy - jest 

niedopuszczalna. 

14.2.1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie: 

- nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 

- warunków zatrudnienia,  

- awansowania, 

- dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

14.2.2. Równe traktowanie w zatrudnieniu, oznacza zakaz dyskryminowania w jakikolwiek 

sposób, bezpośredni lub pośredni, z przyczyn wyżej określonych. 

14.3. Równe traktowanie w zatrudnieniu regulują zapisy rozdziału II A, działu I Kodeksu 

pracy. Z ww. przepisami można zapoznać się w Dziale Kadrowo – Płacowym. Kodeks 

pracy dostępny jest także w systemie informacji prawnej LEX, całodobowo na 

serwerze lex.kwestura.agh.edu.pl 

14.4. Pracownik, który uzna, że jest dyskryminowany w zatrudnieniu, powinien poinfor-

mować o tym Rektora. Powiadomienie powinno być dokonane w formie pisemnej. 

14.5. Rektor powołuje doraźny zespół do zbadania skargi pracownika lub przekazuje sprawę 

do rozpatrzenia przez komisję właściwą do spraw pracowniczych. 

14.6. Komisja przedstawia Rektorowi protokół z przeprowadzonego postępowania wraz 

z wnioskami. 

14.7. W przypadku uznania skargi za zasadną, Rektor podejmuje stosowne działania  

zmierzające do zadośćuczynienia poniesionej przez pracownika szkody oraz do 

przeciwdziałania wystąpieniu podobnych praktyk w przyszłości (łącznie ze  środkami 

dyscyplinarnymi wobec winnych dyskryminowania). 
 

15. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI 

15.1. Przez mobbing należy rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub 

skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym 

nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę 

przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie 

pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.  

15.2. Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą w żaden sposób 

tolerowane przez pracodawcę. 

15.3. Każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, powinien wystąpić 

z pisemną skargą do Rektora. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu 

faktycznego, czas i miejsce zdarzeń, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności 

i wskazanie sprawcy lub sprawców mobbingu. 

15.4. Rektor powołuje komisję do zbadania skargi pracownika, lub przekazuje sprawę do 

rozpatrzenia przez komisję właściwą do spraw pracowniczych. Komisja działa 

z poszanowaniem dóbr osobistych osób zainteresowanych. 



15.5. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego sprawcy 

(sprawców) mobbingu oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego, komisja 

dokonuje ustaleń co do zasadności rozpatrywanej skargi.  

15.6. Protokół z przeprowadzonego postępowania komisja przedstawia Rektorowi. 

15.7. W przypadku uznania skargi za zasadną, Rektor: 

- może wszcząć procedury zmierzające do dyscyplinarnego ukarania sprawcy 

(sprawców) mobbingu, a w rażących przypadkach do rozwiązania stosunku pracy 

bez wypowiedzenia, 

- może w miarę możliwości przenieść poszkodowanego pracownika, na jego wniosek 

lub za jego zgodą, na inne stanowisko i/lub do innego miejsca pracy, 

- podejmuje wszelkie stosowne działania zmierzające do przeciwdziałania wystąpienia 

podobnych praktyk w przyszłości. 

  

16.   POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 

16.1. Za rozliczanie czasu pracy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych. 

16.2. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w obiektach AGH, za wyjątkiem 

pomieszczeń do tego przeznaczonych . 

 

17. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAWA PRACY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Z wszystkimi przepisami dotyczącymi prawa pracy i szkolnictwa wyższego można 

zapoznać się w Dziale Kadrowo-Płacowym. Przepisy te są także dostępne w systemie 

informacji prawnej LEX, całodobowo na serwerze lex.kwestura.agh.edu.pl. 

 

18.  PRZEPISY KOŃCOWE 

18.1. Ilekroć w Regulaminie mowa o ustawie, należy rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) 

18.2. Ilekroć w Regulaminie mowa o regulaminie, należy rozumieć niniejszy Regulamin. 



Dodatek Nr 1 do Regulaminu pracy AGH  

 

Wymiar czasu pracy, godziny nadliczbowe i dodatek za pracę zmianową 

i w porze nocnej.  

1.1.  Od 1 stycznia 2011 r. święto przypadające w dniu wolnym wynikającym z zasady 

przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, zgodnie z obowiązującym pracownika 

rozkładem czasu pracy, nie powoduje obniżenia wymiaru czasu pracy. Co do zasady, 

pracownicy AGH niebędący nauczycielami akademickimi wykonują pracę od 

poniedziałku do piątku. Sobota jest dniem wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy. W przypadku gdy w sobotę przypadnie święto, nie 

powoduje ono obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin – tak samo jak święto 

przypadające w niedzielę.  

1.2. Określenie obowiązującego pracownika AGH miesięcznego wymiaru czasu pracy 

następuje poprzez pomnożenie pełnej liczby tygodni przez 40 godzin i dodanie iloczynu 

8 godzin oraz dni wykraczających poza pełne tygodnie, przypadających od poniedziałku 

do piątku, a następnie od tej liczby godzin odjęcie iloczynu 8 godzin oraz liczby świąt 

przypadających od poniedziałku do piątku. Każde święto występujące w okresie 

rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż sobota lub niedziela obniża wymiar 

czasu pracy o 8 godzin. Przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, 

poczynając od pierwszego dnia miesiąca. Oznacza to, że 4 tygodnie zawsze upływają 

28. dnia miesiąca. Wymiar czasu pracy pracownika ustalony zgodnie z powyższą 

zasadą ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym 

rozkładem czasu pracy. 

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

wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający  

z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę 

w godzinach nadliczbowych. 

2.1.1. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć 

przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

2.1.2. Liczba przepracowanych godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla 

poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. 

2.2.  Praca pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana 

powyżej umówionego wymiaru - jeżeli nie przekracza normy czasu pracy 

odpowiadającej 0,9 etatu - nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Jest to praca 

w godzinach ponadnormatywnych, za którą przysługuje normalne wynagrodzenie. 

2.3.  Praca pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy i przekraczająca 

normę czasu pracy odpowiadającą 0,9 etatu, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. 

 3.  Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje 

dodatek w wysokości: 

3.1.  100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: 

 a) w nocy, 

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowią-

zującym go rozkładem czasu pracy, 



c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę 

lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

3.2.  50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym 

innym dniu niż określony w pkt. 3.1. 

3.3. Dodatek w wysokości określonej w pkt. 3.1. przysługuje także za każdą godzinę pracy 

nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy  

w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło  

w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo 

do dodatku w wysokości określonej w pkt. 3.1. lub 3.2. 

4.1.  W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny 

wniosek pracownika, może udzielić mu, w tym samym wymiarze, czasu wolnego od 

pracy. 

4.2.  Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach 

nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku 

pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu 

rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin 

nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego 

pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.  

 4.3. W przypadkach określonych w pkt. 4.1 i 4.2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za 

pracę w godzinach nadliczbowych.   

5.  Za każdą godzinę pracy w porze nocnej (tj. w godzinach od 23
00

 do 7
00

) pracownikowi 

przysługuje dodatek w wysokości 20 % godzinowej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego, nie niższej jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 151
8
 § 1 

Kodeksu pracy.  

6. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na 

drugiej zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje również pracownikom 

zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, dla których praca w systemie 

zmianowym wynika z harmonogramu. 

 

Przykłady: 

 

1. Obliczenie obowiązującego wymiaru czasu pracy w kwietniu 2011 r. 

a) w kwietniu 2011 r. mamy 4 pełne tygodnie liczone od pierwszego dnia okresu 

rozliczeniowego, czyli od 1.04.2011 r. (piątek) do 28.04.2011 r. (czwartek) - 

zatem 4 tygodnie mnożymy przez 40 godzin: 

4 x 40 godzin = 160 godzin; 

b) poza 4 tygodnie wykracza tylko 1 dzień roboczy przypadający od poniedziałku 

do piątku, tj. 29.04 (piątek) - tym przypadku przez 8 godzin mnożymy 1 dzień: 

1 x 8 godzin = 8 godzin; 



c) w kwietniu 2011 r. występują 2 dni świąteczne (24 i 25.04), ale tylko jeden 

w innym dniu niż sobota lub niedziela - następuje zatem obniżenie wymiaru 

czasu pracy tylko o 8 godzin; 

d) wymiar czasu pracy w kwietniu 2011 r. wynosi: 

160 godzin + 8 godzin – 8 godzin = 160 godzin. 

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w wymiarze pełnego etatu w przedłużonym do 12 godzin 

dobowym wymiarze czasu pracy (np. portier), to w kwietniu 2011 r. ma do przepracowania 

14 dni (13 dni po 12 godzin i 1 dzień przez 4 godziny). 
 

2. Obliczenie ilości godzin i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. 

 W listopadzie 2007 roku portier (pełny etat), zatrudniony w przedłużonym do 12 godzin 

dobowym wymiarze czasu pracy, przepracował 182 godziny, w tym 2 razy pracował po 13 

godzin i 13 razy po 12 godzin. Okres rozliczeniowy: miesięczny. Praca po 13 godzin 

wystąpiła w dniach określonych w pkt. 3.2. dodatku Nr 1 do Regulaminu pracy. W liczbie 

182 godzin wystąpiły więc 2 godziny z tytułu przekroczenia normy dobowej, za które 

pracownik oprócz normalnego wynagrodzenia powinien otrzymać dodatek w wysokości 

50% wynagrodzenia. 

Obliczenie przekroczenia normy średniotygodniowej 

Od czasu faktycznie przepracowanego odejmujemy obowiązujący w listopadzie wymiar 

czasu pracy oraz liczbę godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy 

dobowej. 

182 godziny – 168 godzin – 2 godziny = 12 godzin 

Pracownik powinien otrzymać za 12 godzin normalne wynagrodzenie z dodatkami 

w wysokości 100% wynagrodzenia z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy 

czasu pracy. 
 

3. Praca zmianowa i w porze nocnej. 

 Cechą charakterystyczną pracy zmianowej jest zmienność pór wykonywania pracy oraz 

„następowanie po sobie” pracowników czy ich wyodrębnionych zespołów. Pracą 

zmianową nie będzie na przykład praca osoby, która w związku z obsługą studentów 

zaocznych, w piątki pracuje od 12
00

  do 20
00

. Pracą zmianową nie będzie też praca 

sprzątających, które np. „normalnie” wykonują pracę w godzinach popołudniowych 

i wieczornych, a doraźnie pełnią „dyżury” na tzw. pierwszej zmianie.  

Bez wątpienia w systemie dwuzmianowym pracuje w AGH większość portierów: 

 - pierwsza zmiana od  godz. 7
00

 do godz. 19
00

, 

 - druga zmiana od  godz. 19
00

 do godz. 7
00

 dnia następnego. 

 Za pracę od godz. 19
00 

do godz. 7
00

  (12 godz.) portier powinien otrzymać dodatek za pracę 

na drugiej zmianie w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

Niezależnie od dodatku za pracę na drugiej zmianie, za pracę od godz. 23
00

 do godz. 7
00

 

(8 godzin – praca nocna) pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej 

w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. 
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Kraków, dnia................... ……………… 

             Sporządził ………………………………………………………. 

(1) art. 1511 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy ( pkt 3.2 dodatku  Nr 1 Regulaminu pracy 

(2) art. 1511 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (pkt 3.1 dodatku  Nr 1 Regulaminu pracy)  

(3) art. 1511 § 2 Kodeksu pracy ( pkt 3.3 dodatku  Nr 1 Regulaminu pracy)     Zatwierdził ……………………………………………….  

 



...................................................           Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy AGH 
     nazwa jednostki organizacyjnej 

Zestawienie godzin nadliczbowych, pracy zmianowej i w porze nocnej 

Za miesiąc …………………….. 20….. roku 

 

Lp. Nazwisko i imię 

Liczba godzin 

nadliczbowych z dodatkami 
Liczba godzin pracy 

na II zmianie 

(dodatek 10%) 

Liczba godzin pracy 

w nocy tj. w godz. 

23
00

-7
00 

 

(dodatek 20%) 

Uwagi 

50 % 100% 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Sporządził: …………………………………..       Zatwierdził: ………………………………………………… 

Kraków, dnia …………………………………………. 

 


