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Szanowny Panie Rektorze w odpowiedzi na Pana pismo ODO-R/360/2016 z dnia 26 października 

2016 dotyczącego proponowanych zmian w Regulaminie Pracy w ZUT, KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT, po 

konsultacjach z prawnikami Zarządu Regionu, przekazuje uwagi: 

 
1. Mimo iż § 4 zawiera zgodne z prawem postanowienia, to przemilcza niezwykle istotną zmianę w prawie 

pracy obowiązującą od 1 września 2016 roku, tj. obowiązek zapoznania pracownika z istotnymi warunkami 

pracy na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ponadto omawiany paragraf nie zawiera 

wskazania o braku konieczności skierowania pracownika na badania okresowe o ile posiada on aktualne 

orzeczenie od poprzedniego pracodawcy. W związku z tym § 4 wymaga poprawy i przeredagowania; 

2. § 4 pkt 17 powinien poza wskazaniem o obowiązku przeciwdziałania mobbingowi nakładać obowiązek 

niestosowania mobbingu wobec podwładnych; 

3. Należy wystrzegać się stosowania zapisów odsyłających do ogólnie określonych przepisów prawa pracy. 

Zapis taki jest dla pracownika nieczytelny i nie udziela niezbędnej informacji. Funkcją regulaminu pracy jest 

uszczegółowienie przepisów powszechnie obowiązujących i kompilacja ich w taki sposób, by pracownik po 

zapoznaniu się z jego treścią posiadał odpowiednią wiedzę, co do zasad, które go dotyczą (§ 6 pkt 8); 

4. Zapis § 6 pkt 9 jest zbyt restrykcyjny. Do istniejącego przepisu powinna zostać dodana klauzula 

wyłączająca wskazująca na możliwość przekazania odpowiednich informacji ekonomicznych jeśli wymagają 

tego przepisy dotyczące postępowania karnego lub skarbowego; 

5. W § 13 ust. 3 wprowadzenie odmiennego rozkładu czasu pracy niż przewidziany w regulaminie pracy 

wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi, jako element regulaminu pracy. Odpowiedni zapis 

powinien zostać dodany do istniejącego przepisu tego ustępu. Ponadto zapis ust. 4 jest zbyt ogólny, przez co 

nie spełnia swojej funkcji. W ustępie tym zostały przytoczone ogólne zasady z Kodeksu Pracy. Przepis ten zaś 

powinien konkretyzować ustawowe zasady; 

6. W § 14 ust. 2 należy dodać postanowienie wskazujące, że rozkład czasu pracy musi być podany 

pracownikom na siedem dni przed okresem, na który jest ustalany. Ponadto zwrócić należy uwagę iż co do 
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zasady, jeśli związki zawodowe nie wyrażą na to zgody oraz nie ma szczególnych przesłanek ku innym 

rozwiązaniom w równoważnym czasie pracy okres rozliczeniowy winien być jednomiesięczny. Warto 

rozważyć skrócenie długości tego okresu z 3 miesięcy do jednego lub maksymalnie dwóch; 

7. E § 15 ust. 2 najprawdopodobniej widnieje błąd w pkt 1. Obowiązujący zapis przewiduje jedynie 6-cio 

godzinną zmianę, przy pozostałych postanowieniach wskazujących na 8-io godzinną zmianę lub 12-to 

godzinną; 

8. W § 16 zalecam wprowadzenie jednolitej zasady dla wszystkich pracowników odnośnie godzin nocnych, 

tj. od 22:00 – 6:00. Wprowadzanie rozróżnienia może faktycznie w sposób mniej korzystny kształtować 

warunki pracy niektórych pracowników;  

9. W § 17 ponownie nie ma postanowienia wskazującego na obowiązek przedstawienia grafiku na 7 dni 

przed okresem, na który będzie obowiązywał; 

10. Proponowana przez pracodawcę zmiana treści § 18 jest jak najbardziej właściwa. Pozwoli uniknąć 

niejasności w interpretacji tego przepisu; 

11. W § 19 winny być wskazane konkretnie zasady przyjęte na Uczelni prowadzenia ewidencji czasu pracy 

pracowników. Istniejący zapis wymaga zmiany, gdyż jest to istotne dla pracowników uregulowanie, a co za 

tym idzie na pracodawcy spoczywa obowiązek uwidocznienia obowiązujących zasad w regulaminie; 

12. W § 21 winno znaleźć się wskazanie czy wynagrodzenie nauczycielom akademickim wypłacane jest z 

góry czy z dołu. Brak takiego zapisu może powodować łamanie prawa pracy dotyczącego tych pracowników. 

Ponadto w lit. b i c należy wykreślić słowa „najpóźniej”. Termin wypłaty wynagrodzenia winien wskazywać 

na konkretny dzień miesiąca. Dodatkowo w proponowanym brzmieniu ust. 2 i 3 brak jest wskazania na 

jakich zasadach pracownicy będą mogli  dokonać wypłaty w placówce banku nie będąc jego klientem. 

Konieczne jest również dodanie zapisu wskazującego, że dniem wypłaty jest dzień w którym środki z wypłaty 

wynagrodzenia znajdują się na koncie pracownika; 

13. W § 25 należy wskazać konkretnie okoliczności usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy. 

Należy przynajmniej przytoczyć treść odpowiednich paragrafów rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania 

pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632) lub dodatkowo je uściślić czy poszerzyć; 

14. Proponuję by zapis § 28 zmienić w taki sposób, by istniejący zapis stanowił ustęp pierwszy po którym 

należałoby dodać postanowienie dotyczące prawa do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z 

prowadzeniem działalności związkowej (to też jest działalność społeczna, przy czym zasady jej wykonywania 

są odmienne); 

15. W § 33 powinny zostać konkretnie wskazane zasady stosowania kar i odwoływania się od nich w miejsce 

odwołania do przepisów powszechnie obowiązujących. 

16. W propozycji zmiany § 43 należy wskazać w jaki sposób mają być przeprowadzane badania. Odesłanie 

do przepisów powszechnie obowiązujących nie daje pracownikowi odpowiedniej informacji, co o 

stosowanych w omawianym w tym paragrafie przypadku. Ponieważ dokładne zasady nie znajdują się w 

Kodeksie Pracy, nie muszą być powszechnie przez pracowników znane. 
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17. W miejsce § 44 proponuję wprowadzić oddzielny rozdział wskazujący wprost jakie zasady są stosowane 

przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Regulamin odnoszący się do przepisów powszechnych nie 

spełnia swojego zadania. 

18. Zmianę brzmienia załącznika dotyczącego wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 

zdrowia kobiet oceniam pozytywnie, przy czym nie zawiera on postanowień dotyczących ręcznej obsługa 

elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której wymagane jest użycie siły. Warto 

rozważyć dodanie odpowiednich postanowień rozporządzenia do treści załącznika. 

Biorąc pod uwagę powyższe, regulamin nie powinien zostać uzgodniony w proponowanym 

brzmieniu bez dokonania niezbędnych poprawek w całości treści tego aktu prawa wewnętrznego 

obowiązującego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Uzgodnieniu bowiem podlega 

całość treści regulaminu w brzmieniu zmienionym proponowanym zarządzeniem, a nie jedynie 

wprowadzane zmiany. 

 

 

         Jakub Pęksiński 

 


