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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.245.2018 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 65 

z dnia 11 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu pracy w SGH 

Na podstawie art. 104 – art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami 

związków zawodowych, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie pracy w SGH, zwanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym załącznik 

do zarządzenia Rektora nr 136 z dnia 10 stycznia 1977 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Szkołę Główną Handlową  

w Warszawie, zwaną dalej „Uczelnią” lub „SGH”, reprezentowaną  

w stosunkach pracy przez:”, 

b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym; 

4) k.p. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy.”; 

2) w § 6: 

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) niezwłoczne zawiadamianie przełożonego oraz komórki kadrowej  

o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej 
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trwania oraz niezwłoczne dostarczenie dokumentu 

usprawiedliwiającego tę nieobecność, z uwzględnieniem zasad 

wystawiania i przekazywania pracodawcy elektronicznych zwolnień 

lekarskich;”, 

b) w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 15 w brzmieniu: 

„15) ścisłe przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,  

w tym podejmowanie działań i właściwe wykorzystanie środków 

technicznych w celu ochrony danych osobowych, do których posiada 

dostęp w związku z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi, lub 

w posiadanie których wejdzie.”; 

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a 

1. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest dodatkowo: 

1) składać, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później jednak niż 

do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony, oświadczenie 

upoważniające SGH do zaliczenia go do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, przy czym 

oświadczenie to może złożyć tylko u jednego pracodawcy i w nie 

więcej niż 2 dyscyplinach, a w przypadku zmiany dyscypliny 

oświadczenie składa niezwłocznie; 

2) złożyć i aktualizować oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą 

reprezentuje, przy czym może reprezentować łącznie nie więcej niż  

2 dyscypliny u wszystkich pracodawców, u których jest zatrudniony,  

a oświadczenie składa nie częściej niż raz na 2 lata. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nauczyciel akademicki 

składa biorąc pod uwagę: 

1) ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł 

profesora, lub 

2) aktualny dorobek naukowy lub artystyczny. 

3. Wzory i tryb składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, określa 

odrębne zarządzenie Rektora.”; 
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4) po § 10 dodaje się § 10a – § 10c w brzmieniu: 

„§ 10a 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, studentom  

i doktorantom oraz zabezpieczenia mienia SGH, pracodawca wprowadza 

na terenie SGH szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy i terenem 

wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających 

rejestrację obrazu (monitoring). 

2. Nagrania monitoringu usuwane są z systemu nie później niż w ciągu  

3 miesięcy od dnia dokonania rejestracji, z wyjątkiem przypadków 

zabezpieczenia nagrań w celach dowodowych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa przez uprawnione organy. W przypadku 

konieczności zabezpieczenia nagrań termin ten ulega przedłużeniu do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz 

palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji 

związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach 

jest niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 1 i nie naruszy to 

godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady 

wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez 

zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających  

w tych pomieszczeniach osób. 

§ 10b 

1. Zasoby informatyczne SGH, w tym zasoby dyskowe, sieciowe i chmurowe 

z uwzględnieniem służbowej poczty elektronicznej, mogą być 

wykorzystywane jedynie do celów służbowych, związanych  

z wykonywaniem obowiązków na stanowisku pracy i zgodnie  

z obowiązującymi w SGH zasadami zapewnienia bezpieczeństwa 

informatycznego. 

2. Dla zapewnienia właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi 

elektronicznych narzędzi pracy, w tym w zakresie wymiany informacji, 

przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa informatycznego SGH, pracodawca wprowadza 

monitoring udostępnionych zasobów dyskowych, sieciowych  

i chmurowych oraz służbowej poczty elektronicznej, w zakresie połączeń 
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nieszyfrowanych i szyfrowanych, z wykorzystaniem narzędzi do 

automatycznego wykrywania naruszeń oraz nieautoryzowanego dostępu 

do danych. 

3. Monitoring nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr 

osobistych pracownika i służyć może jedynie celom, o których mowa  

w ust. 2. 

§ 10c 

1. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu,  

o którym mowa w § 10a i § 10b, w formie wiadomości e-mail na skrzynki 

służbowe poczty elektronicznej w domenie sgh.waw.pl, nie później niż  

2 tygodnie przed jego uruchomieniem. 

2. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu 

na piśmie informacje dotyczące celu, zakresu oraz sposobu zastosowania 

monitoringu, o którym mowa w § 10a i § 10b. 

3. W sprawach dotyczących monitoringu, o którym mowa w § 10a i § 10b, 

zastosowanie mają przepisy art. 222 – 223 k.p.”; 

5) w § 16 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są wykonywać określone dla 

poszczególnych stanowisk obowiązki dydaktyczne, w tym pensum 

dydaktyczne, naukowe, organizacyjne i w zakresie podnoszenia 

kompetencji zawodowych oraz inne obowiązki określone na podstawie 

§ 46 ust. 1 pkt 21 statutu SGH.”; 

6) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17 

1. Czas pracy pracowników, w tym nauczycieli akademickich, wynosi  

8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym 

tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

2. Czas pracy pracowników bibliotecznych, w tym zatrudnionych na 

stanowisku dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego 

pracownika dokumentacji i informacji naukowej, kustosza, starszego 

bibliotekarza i starszego dokumentalisty wynosi 8 godzin na dobę  

i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,  

w przyjętym okresie rozliczeniowym.”; 
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7) w § 22: 

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w bibliotece SGH: 

a) w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach,  

o których mowa w art. 113 Ustawy, a także zatrudnionych na 

stanowiskach kustosza, starszego bibliotekarza i starszego 

dokumentalisty: 

I zmiana – od 8:00 do 15:12, 

II zmiana – od 13:00 do 20:12, 

b) pracowników innych niż wymienieni w lit. a: 

I zmiana – od 8:00 do16:00, 

II zmiana – od 12:00 do 20:00, 

c) w soboty praca odbywa się na jednej zmianie w godzinach  

od 10:00 do18:00 albo od 9:00 do 18:00, 

d) w niedziele praca odbywa się na jednej zmianie w godzinach  

od 10:00 do15:00 albo od 9:00 do15:00,”, 

b) w ust. 4: 

− pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) na wniosek pracowników wprowadzić inne godziny 

rozpoczynania i kończenia zmian;”, 

− po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) z własnej inicjatywy wprowadzić inne godziny rozpoczynania  

i kończenia zmian albo objąć rozkładem zmianowym jednostki 

organizacyjne inne niż określone w ust. 3, po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych działających w Uczelni, przy czym 

zmiany nie mogą zostać wprowadzone jeśli wszystkie 

działające u pracodawcy organizacje związkowe wyrażą 

negatywną opinię – w przypadkach określonych w niniejszym 

punkcie nie jest wymagana zmiana Regulaminu;”; 

8) w § 27 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu 

pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem 

pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe 

nie ewidencjonuje się godzin pracy.”; 
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9) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„§ 29 

1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy, jej organizacją, porą roku lub 

warunkami atmosferycznymi dopuszczalne jest, z zastrzeżeniem ust. 4, 

przedłużenie w jednostkach organizacyjnych dobowego wymiaru czasu 

pracy do 12 godzin, a w przypadku pracowników zatrudnionych przy 

pilnowaniu do 24 godzin na dobę, przy czym czas pracy nie może 

przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym 

wynoszącym 3 miesiące (równoważny czas pracy). 

2. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, jest 

równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych 

dniach lub dniami wolnymi od pracy. 

3. System równoważnego czasu pracy wprowadza się: 

1) w dziekanatach studiów; 

2) w Centrum Technologii Informatycznych; 

3) w Bibliotece SGH; 

4) w Kancelarii Głównej; 

5) w Dziale Zarządzania Nieruchomościami; 

6) w Dziale Promocji i Rekrutacji, w okresie rekrutacji określonym 

uchwałą Senatu SGH; 

7) na stanowiskach pracy: 

a) w recepcjach domów studenckich i portierniach, 

b) wykonujących obsługę sekretarską Rektora, prorektorów  

i kanclerza. 

4. W przypadku jednostek organizacyjnych lub stanowisk pracy innych, niż 

określone w ust. 3, związanych z obsługą interesantów w różnych dniach  

i godzinach, stanowisk pracy związanych z pilnowaniem, a także w innych 

przypadkach, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, 

wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy następuje na 

podstawie decyzji kanclerza, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 

działających w Uczelni, przy czym zmiany nie mogą zostać wprowadzone 

jeśli wszystkie działające u pracodawcy organizacje związkowe wyrażą 

negatywną opinię. 
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5. Wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy w trybie określonym 

w ust. 4 nie wymaga zmiany Regulaminu. 

6. System równoważnego czasu pracy może zostać wprowadzony  

w odniesieniu do danego pracownika także jako indywidualnie uzgodniony 

warunek umowy o pracę, na uzasadniony wniosek pracownika; w tym 

przypadku postanowień ust. 4 nie stosuje się. Indywidualnie uzgodniony 

system równoważnego czasu pracy oraz indywidualnie uzgodniony okres 

rozliczeniowy zawiera się w umowie o pracę. 

7. W systemie równoważnego czasu pracy nie zatrudnia się: 

1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których 

występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń  

i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia; 

2) pracownic w ciąży; 

3) pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4, bez ich zgody. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, dla pracowników zatrudnionych 

uprzednio w systemie równoważnego czasu pracy na czas trwania 

wymienionych tam okoliczności ustala się podstawowy system czasu 

pracy. 

9. Rozkład czasu pracy pracowników wykonujących pracę w systemie 

równoważnego czasu pracy określa bezpośredni przełożony pracowników 

w indywidualnych harmonogramach pracy obejmujących co najmniej jeden 

miesiąc. Harmonogram przekazywany jest pracownikowi co najmniej na  

5 dni przed rozpoczęciem miesiąca nim objętego.”; 

8) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„§ 30 

1. W jednostkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy, w których jest to 

uzasadnione rodzajem pracy i jej organizacją, czas pracy pracowników 

może być określany wymiarem ich zadań (zadaniowy czas pracy). 

Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do 

wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy 

wynikający z norm określonych w art. 129 k.p. 

2. W przypadku, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją 

albo miejscem wykonywania pracy, wprowadzenie zadaniowego czasu 

pracy w jednostkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy 
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następuje na podstawie decyzji kanclerza, po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych działających w Uczelni, przy czym zmiany nie mogą zostać 

wprowadzone jeśli wszystkie działające u pracodawcy organizacje 

związkowe wyrażą negatywna opinię. 

3. Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy w trybie określonym w ust. 2  

nie wymaga zmiany Regulaminu. 

4. Zadaniowy czas pracy może zostać wprowadzony w odniesieniu do 

danego pracownika także jako indywidualnie uzgodniony warunek umowy 

o pracę, na uzasadniony wniosek pracownika; w tym przypadku 

postanowień ust. 2 nie stosuje się. Indywidualnie uzgodniony zadaniowy 

czas pracy zawiera się w umowie o pracę.”; 

9) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek nauczyciela 

złożony nie później niż na czternaście dni przed terminem określonym 

odpowiednio w ust. 2 pkt 1 albo w ust. 2 pkt 2, dziekan kolegium,  

a w przypadku pracowników jednostek pozakolegialnych – kierownik 

jednostki, może udzielić urlopu wypoczynkowego w innych terminach, niż 

określone w ust. 2. Pierwszy urlop nowo zatrudnionego nauczyciela 

akademickiego, co do zasady jest wykorzystywany zgodnie z ust. 2 pkt 2. 

Na wniosek nauczyciela zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, 

odpowiednio dziekan kolegium lub kierownik jednostki, udziela mu urlopu 

na żądanie, o którym mowa w art. 1672 k.p.”; 

10) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim może rozpocząć 

urlop wyłącznie po uzyskaniu akceptacji jego wniosku w systemie 

elektronicznym Uczelni znajdującym się pod adresem: 

http://hcm.sgh.waw.pl. Dopuszcza się złożenie wniosku w formie 

papierowej – wówczas pracownik może rozpocząć urlop po wyrażeniu 

na wniosku urlopowym pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego  

i złożeniu zaakceptowanego wniosku w komórce kadrowej.”; 

11) § 40 otrzymuje brzmienie: 

„§ 40 

1. Wypłata wynagrodzenia następuje na wskazany przez pracownika 

rachunek bankowy. 
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2. Wypłata może być dokonana do rąk własnych pracownika, jeśli 

pracownik się o to zwróci na piśmie. Wypłata następuje w kasie banku 

obsługującego uczelnię. Aktualna informacja o banku obsługującym 

uczelnię oraz o kasach realizujących wypłaty wynagrodzenia jest 

dostępna na stronie internetowej uczelni, w zakładce Kwestura, oraz  

w Kwesturze SGH.”; 

12) w § 42: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu 

pracy nie może być niższe od określonego w przepisach  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a minimalne 

wynagrodzenie zasadnicze nie może być mniejsze niż określone  

w przepisach o wynagradzaniu pracowników uczelni publicznych.”, 

b) w ust. 2 skreśla się pkt 3; 

13) § 44 otrzymuje brzmienie: 

„§ 44 

Nauczyciele akademiccy za uchybienie godności zawodu nauczyciela 

akademickiego ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach 

określonych w Ustawie; w pozostałym zakresie podlegają 

odpowiedzialności porządkowej na zasadach ogólnych określonych  

w kolejnych paragrafach niniejszego Regulaminu.”; 

14) w § 45 we wstępie do wyliczenia skreśla się wyrazy „niebędących 

nauczycielami akademickimi”. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania, z tym, że: 

1) zmiana, o której mowa w § 1 pkt 6, w zakresie w jakim dotyczy pracowników 

bibliotecznych zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, 

starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, a także zatrudnionych na 

stanowisku dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika 

dokumentacji i informacji naukowej, wchodzi w życie 1 października 2019 r.; 

jednostka właściwa ds. kadr przygotuje i wręczy tym pracownikom aktualną 

informację o warunkach zatrudnienia, o której mowa w art. 29 § 3 k.p.,  

nie później niż w terminie miesiąca od wejścia w życie tej zmiany; 
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2) zmiana, o której mowa w § 1 pkt 7, w zakresie w jakim dotyczy pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, a także zatrudnionych na 

stanowiskach kustosza, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, 

obowiązuje do dnia 30 września 2019 r.; po tym dniu pracowników tych 

obowiązuje rozkład zmian, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 1 lit. b Regulaminu  

w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem. 

 

 

 

              REKTOR 

 

 

        dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


