Zarządzenie nr 12
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia7 lutego 2017 r. w sprawie zmian
w „Regulaminie pracy” w Uniwersytecie Śląskim.
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(jednolity tekst – Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.), zgodnie z art. 1041 § 1 pkt 2
oraz art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst – Dz. U.
z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.), a także w związku z art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (jednolity tekst – Dz. U. z 2015 r., poz. 1881) zarządzam, co
następuje:
§1
W „Regulaminie pracy” stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora nr 32
z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie Regulaminu pracy
w Uniwersytecie Śląskim, ze zmianami w zarządzeniach Rektora: nr 4 z dnia 18 lutego
1997 r., nr 18 z dnia 4 kwietnia 2002 r., nr 83 z dnia 17 grudnia 2002 r., nr 1 z dnia 2 stycznia
2003 r., nr 10 z dnia 9 lutego 2004 r., nr 75 z dnia 14 grudnia 2004 r., nr 42 z dnia 7 czerwca
2010 r., nr 157 z dnia 4 grudnia 2013 r., nr 32 z dnia 14 marca 2014 r. (jednolity tekst –
Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 marca 2014 r.),
nr 77 z dnia 23 maja 2014 r., nr 106 z dnia 15 lipca 2014 r., nr 15 z dnia 28 stycznia 2015 r.,
nr 77 z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz nr 65 z dnia 4 lipca 2016 r., jednolity tekst –
Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 października
2016 r., w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi wprowadza się
następujące zmiany:

1) w § 32 :
a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny
i dodatki specjalne są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry,
a pozostałe składniki wynagrodzenia z dołu z zastrzeżeniem, że dodatki
specjalne płatne ze źródeł innych niż dotacja budżetowa mogą być wypłacane
w innych terminach.”,
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b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wynagrodzenie zasadnicze i składniki wynagrodzenia wypłacane z góry,
o których mowa w ust. 1, są wypłacane w pierwszym dniu roboczym
miesiąca.”,
2) § 33 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Na wniosek pracownika Dział Płac jest obowiązany do udostępnienia mu
pełnej dokumentacji uzasadniającej wyliczenie wynagrodzenia.
2. Rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za bieżący miesiąc Uczelnia
dostarcza pracownikowi w formie paska wynagrodzeń, w którym zawarte są
wszystkie należności jak i dokonane potrącenia.
3. Zabezpieczony hasłem pasek wynagrodzeń jest przekazywany pracownikowi
w formie elektronicznej wyłącznie na mailowe konta służbowe w domenie
us.edu.pl.
4. Pasek wynagrodzeń może zostać wydrukowany w Dziale Płac na żądanie
pracownika i odebrany osobiście przez zainteresowanego lub osobę przez
niego upoważnioną.”;
3) Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Śląskim otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Pozostałe postanowienia „Regulaminu pracy” w Uniwersytecie Śląskim pozostają bez zmian.

§3
Tekst jednolity „Regulaminu pracy” w Uniwersytecie Śląskim stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
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§4
1. Zmiany w „Regulaminie pracy” w Uniwersytecie Śląskim zostaną podane pracownikom
do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uniwersytetu nie później
niż do 8 lutego 2017 r.
2. Zmiany w „Regulaminie pracy” w Uniwersytecie Śląskim wchodzą w życie po upływie
2 tygodni od dnia podania ich pracownikom do wiadomości tj. 23 lutego 2017 r.

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
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