
  BSP.021.7.2021          

         

Zarządzenie Nr 132/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 30 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie wprowadzenia elektronicznej rejestracji czasu pracy w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) i § 33 ust. 10 Regulaminu pracy Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 1 stycznia 2022 roku wprowadza się zasady i tryb rejestracji czasu pracy w elektronicznym 

systemie czasu pracy pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

§ 2. 

Zasady i tryb rejestracji czasu pracy w elektronicznym systemie czasu pracy określa załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.  

§ 3. 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych objętych 

systemem RCP oraz Biuru ds. pracowniczych. 

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

Administracyjnemu. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.  

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 132/21 

      Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 30 grudnia 2021 roku 

w sprawie wprowadzenia elektronicznej rejestracji czasu 

pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

 

 

ZASADY I TRYB REJESTRACJI CZASU PRACY W ELEKTRONICZNYM 

SYSTEMIE CZASU PRACY 

 

§ 1 

1. Systemem elektronicznej rejestracji czasu pracy, zwanym dalej: „systemem RCP” 

objęci są: 

1) Pracownicy Przedszkola Akademickiego; 

2) Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.  

2. Z systemu RCP wyłączeni są: 

1) Dyrektor Administracyjny; 

2) Kwestor; 

3) Radca prawny. 

§ 2 

1. System RCP składa się z rejestratora i  kart zbliżeniowych oraz dedykowanego 

oprogramowania  służącego do magazynowania oraz opracowania informacji 

o  zdarzeniach rejestrowanych w systemie przez zegary. 

2. W każdym budynku uczelni znajduje się co najmniej jeden zegar. 

3. Zegary służą do gromadzenia informacji o czasie wszystkich wejść i wyjść pracownika 

w trakcie dnia pracy oraz zakończenia przez pracownika pracy w danym dniu. Zegary 

posiadają bufory umożliwiające gromadzenie odczytów w sytuacji czasowego braku 

komunikacji z serwerem.  

4. Karty zbliżeniowe do RCP umożliwiają zarejestrowanie w systemie RCP wszystkich 

wejść/wyjść pracownika do/z Uczelni, w tym również czasu rozpoczęcia i zakończenia 

pracy w danym dniu.  

5. Karty zbliżeniowe do RCP wydawane są pracownikom przez BSP po przypisaniu 

numeru karty w systemie RCP do pracownika. 

6. System RCP jest  zainstalowany na serwerze znajdującym się w budynku znajdującym 

się na ul. Mechaników 3 we Włocławku. Dostęp do administracji systemu posiadają 

wyznaczeni pracownicy BTI.  

7. Pracownicy są zobowiązani chronić posiadaną kartę przed zniszczeniem lub 

zgubieniem. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, karta podlega 

zwrotowi do BSP. 

8. Niedopuszczalnym jest przekazanie wydanej pracownikowi karty innej osobie 

nieupoważnionej do jej użycia w systemie RCP. Użycie karty przez pracownika 

niebędącego jej właścicielem będzie traktowane jako rażące naruszenie dyscypliny 



pracy. W razie stwierdzenia przez Pracodawcę takiego przypadku, odpowiedzialności 

dyscyplinarnej będzie podlegał zarówno pracownik będący właścicielem karty, jak 

i pracownik, który się nią posłużył. 

9. W przypadku zagubienia karty lub stwierdzenia, że karta nie działa pracownik ma 

obowiązek zgłoszenia się do BSP w celu pobrania nowej karty. 

10. Zgromadzone zbiory danych są przechowywane przez okres 10 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. 

11. Komunikacja w zakresie elektronicznej rejestracji czasu pracy odbywa się wyłącznie za 

pomocą służbowej poczty elektronicznej. 

§ 3 

1. Pracownicy świadczą pracę 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo w ustalonym w 

Regulaminie pracy okresie rozliczeniowym.  

2. Pracownicy świadczą 8 godzin pracy w przedziale godzinowym 7:00 – 16:00, 

za wyjątkiem: 

a) osób świadczących pracę w jednostkach lub na stanowiskach, gdzie ze względu na 

charakter pracy ustalany jest harmonogram pracy, w sytuacjach wskazanych 

w Regulaminie pracy lub konieczne jest zapewnienie pracy w stałych godzinach; 

b) osób, które otrzymały zgodę na indywidualny czas pracy. 

3. BSP ustala w systemie RCP roczny plan pracy dla wszystkich pracowników 

uwzględniający dni wolne, święta i itp. w przedziale godzinowym 7:00-16:00.   

4. W systemie RCP miesięczne plany pracy ustalają i dokonują w nim zmian bezpośredni 

przełożeni dla pracowników podległych jednostek, w tym dla siebie. W przypadku 

nieobecności kierownika jednostki czynności te wykonuje wyznaczony zastępca 

kierownika lub wyznaczona przez kierownika osoba.  

5. Dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy plan pracy 

do systemu RCP wprowadza BSP po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego 

pracownika. 

6. W przypadku pracowników świadczących pracę w dwóch jednostkach plan pracy do 

systemu RCP wprowadza ten bezpośredni przełożony, do którego jednostki pracownik 

ma przypisany większy wymiar etatu.  

7. Miesięczne plany pracy (w tym uwzględniające harmonogramy pracy oraz  

indywidualne czasy pracy) powinny być wprowadzone do RCP nie później niż do 25 

dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, dla którego plany są sporządzane.   

8. Zmiana miesięcznego planu pracy po zakończeniu miesiąca, dla którego plan był 

sporządzony może być wprowadzona tylko przez BSP.  

9. Pracownik jest zobowiązany do przepracowania obowiązującej go normy czasu pracy 

w okresie rozliczeniowym wynoszącym 3 miesiące (kwartał). W przypadku 

przepracowania mniejszej liczby godziny pracy dokonuje się potrącenia z kolejnego 

wynagrodzenia.  

10. Pracownicy świadczący pracę w formie telepracy nie otrzymują kart zbliżeniowych, 

a czas ich pracy odnotowywany jest bezpośrednio w RCP przez BSI na podstawie 

harmonogramu pracy wprowadzonego przez bezpośredniego przełożonego.  

 

 

§ 4 

1. Pracownik wchodząc do Uczelni w celu świadczenia pracy zobowiązany jest 

do potwierdzania tego faktu poprzez zarejestrowanie się w systemie RCP za pomocą zegara 

najbliższego stanowisku pracy. 



2. Zarejestrowanie się w systemie RCP polega na wyborze polecenia „Wejście” i zbliżeniu 

elektronicznej karty do czytnika. Potwierdzenie wprowadzonych danych do systemu 

następuje poprzez krótkotrwały sygnał dźwiękowy. 

3. Pracownicy przebywający na urlopach bądź korzystający z innych usprawiedliwionych 

nieobecności, w przypadku wejścia do Uczelni nie dokonują rejestracji w systemie RCP. 

Tego rodzaju WEJŚCIE/WYJŚCIE jest traktowane jako prywatne i nie podlega rejestracji. 

 

§ 5 

1. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust.1, spowoduje, że w tym dniu nie 

będzie ewidencjonowany czas pracy danego pracownika. 

2. W celu uniknięcia skutków opisanych w ust. 1, pracownik zgłasza okoliczność 

niewykonania obowiązku zarejestrowania godziny rozpoczęcia pracy w systemie RCP 

bezpośredniemu przełożonemu, który po zaopiniowaniu przekazuje tą informację BSP 

podając jednocześnie godzinę rzeczywistego rozpoczęcia pracy danego pracownika. 

BSP wprowadza do systemu RCP faktyczną godzinę rozpoczęcia pracy potwierdzoną 

przez bezpośredniego przełożonego.  

 

§ 6 

Zarejestrowanie się w systemie RCP po godzinie przewidywanej jako godzina rozpoczęcia 

pracy ustalonej w planie pracy pracownika traktowane będzie jako spóźnienie. 

 

§ 7 

BSP dokonuje weryfikacji stanu rejestracji godzin rozpoczęcia pracy pracowników, a 

w przypadku stwierdzonych wątpliwości podejmuje czynności wyjaśniające. 

 

§ 8 

1. Po zakończeniu świadczenia pracy, pracownik wychodząc z Uczelni ma obowiązek 

zarejestrowania godziny zakończenia pracy na czytniku poprzez wybór polecenia 

„Wyjście” i zbliżenie do niego elektronicznej karty. 

2. Po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego system RCP zarejestruje czas, który będzie 

traktowany jako godzina zakończenia pracy pracownika w danym dniu. 

3. Jeżeli zostanie zarejestrowany czas wcześniejszy niż obowiązująca pracownika w danym 

dniu godzina zakończenia pracy, będzie to oznaczać, że pracownik w tym dniu nie 

wypracował obowiązującej go dobowej normy czasu pracy.  

 

§ 9 

 

1. Praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana przez pracowników 

po wyrażeniu zgody przez pracodawcę.  

2. Rejestracja czasu pracy po godzinie jej zakończenia dla pracowników 

nieposiadających zgody pracodawcy nie stanowi pracy w godzinach 

nadliczbowych.  

3. Zmiany czasu pracy w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych wprowadzane 

są do RCP przez BSP, po przekazaniu informacji przez właściwego przełożonego 

(zatwierdzonej przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną).  

4. RCP nie rejestruje czasu pracy ponad 8 godzinny dzień pracy, chyba że pracownik 

ma do odpracowania czas pracy za wyjścia prywatne albo uzyskał polecenie lub 

zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych, albo wynika to z ustalonego 

harmonogramu (§ 27 ust. 2 Regulaminu pracy) lub rozkładu godzin pracy (§ 27 

ust. 4 Regulaminu pracy).  



 

§ 10 

1. Wyjścia w godzinach pracy odbywają się wyłącznie za zgodą bezpośredniego 

przełożonego. Brak rejestracji wyjść (służbowych i prywatnych) stanowi naruszenie 

dyscypliny pracy określone w Regulaminie pracy.  

2. Wyjście służbowe rejestruje się na czytniku poprzez wybór polecenia „Wyjście 

służbowe” i zbliżenie karty do czytnika. Powrót do Uczelni pracownik rejestruje na 

czytniku wybierając polecenie „Wejście” i zbliżając kartę do czytnika.  

3. Każde wyjście, które nie jest wyjściem służbowym traktuje się jako wyjście prywatne i 

podlega rejestracji w RCP poprzez wybór polecenia „Wyjście” oraz zbliżenie karty na 

zegarze a po powrocie do Uczelni poprzez wybór polecenia „Wejście” i zbliżenie karty 

na zegarze.  

 

§ 11 

1. W przypadku, gdy pracownik będzie wykonywał czynności służbowe poza siedzibą 

Uczelni do godziny, która jest jego godziną zakończenia pracy, ma obowiązek 

powiadomienia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego. 

2. Pracownik, który na polecenie bezpośredniego przełożonego rozpoczął wykonywanie 

czynności służbowych poza siedzibą Uczelni o godzinie będącej jego godziną rozpoczęcia 

pracy, po przybyciu do Uczelni rejestruje wejście niezwłocznie po przybyciu w systemie 

RCP i informuje o zaistniałym fakcie bezpośredniego przełożonego, który wprowadza do 

systemu RCP właściwą godzinę rozpoczęcia pracy danego pracownika. Zmiany w planie 

pracy dokonuje bezpośredni przełożony. 

 

 

§ 12 

1. Pracownik zamierzający wykorzystać urlop wypoczynkowy występuje z wnioskiem do 

bezpośredniego przełożonego za pomocą własnej służbowej poczty mailowej. 

2. Jeżeli bezpośredni przełożony wyraził zgodę na urlop to przesyła korespondencję 

mailową do BSP, który wprowadza urlop do systemu RCP. 

3. Zatwierdzone wnioski o urlop wypoczynkowy są wprowadzane do systemu RCP 

niezwłocznie, o ile zostały przesłane do godz. 14:30. Wnioski o urlop wypoczynkowy 

na kolejny dzień przesłane po godzinie 14:30 są traktowane jak wniosek o urlop na 

żądanie.  

4. Pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, jeżeli urlop został 

zarejestrowany w systemie RCP. 

 

§ 13 

Do wniosków o urlop okolicznościowy bądź dni wolne (godziny) z tytułu  sprawowania opieki 

nad zdrowym dzieckiem przepisy § 12 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 14 

Na podstawie polecenia wyjazdu służbowego pracownik BSP wprowadza odpowiednią 

informację do systemu RCP o przebywaniu pracownika w delegacji.  

 

§15 

1. Pracownik ma dostęp do systemu RCP w zakresie podglądu własnych danych, po 

otrzymaniu hasła i loginu. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych objętych systemem RCP mają dostęp do danych 

wszystkich pracowników przypisanych do jednostki, ustalają i modyfikują plany pracy. 



3. BSP ma dostęp do danych wszystkich pracowników objętych systemem RCP, w tym 

do wprowadzania danych w każdym zakresie, w tym do ustalania/ zmiany planów pracy 

w przypadku niespodziewanej nieobecności kierownika jednostki.   

4. BTI ma uprawnienia administratora systemu, wprowadza parametry systemu (np. 

rodzaje nieobecności, jednostki itp.) na wniosek BSP.  

5. Nie rzadziej niż raz na tydzień BTI robi kopię bezpieczeństwa systemu RCP.  

 

 

 


