
Zarządzanie nr RK.021.56.2021 

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Wyższej Szkoły Finansów 

i Zarządzania w Białymstoku 

 

 
Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późń. zm.), w związku z art. 104 – art. 104³ ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 

3 pkt 15 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, po uzgodnieniu ze 

związkami zawodowymi, działającymi w WSFiZ, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W Regulaminie Pracy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku wprowadza się 

następującą zmianę: 

 

1) w § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wynagrodzenia za pracę wypłacane są, co miesiąc z dołu w dniu 28 każdego miesiąca, za 

wyjątkiem pracowników obsługi oraz administracji i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego 

dla Młodzieży Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ Ełk, którym wynagrodzenia wypłaca się 

z dołu w dniu 7 każdego miesiąca  następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie ma być 

wypłacone.” 

  

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Pracy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w 

Białymstoku, wprowadzonego Zarządzeniem nr RK.021.24.2019 Rektora Wyższej Szkoły 

Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 12 września 2019 r., zmienionego  Zarządzeniem 

nr RK.021.46.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 16 

września 2020, pozostają bez zmian.  

§ 3. 

Tekst jednolity Regulaminu pracy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 

stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że Regulamin Pracy wchodzi w życie 

po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób zwyczajowo  

przyjęty w Uczelni. 

 

 

Rektor WSFiZ 

 

                                                                                                         Doc. dr Edward Hościłowicz 


