
ZARZĄDZENIE Nr 66/2018 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 maja 2018 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

pracy Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późniejszymi zmianami) oraz  
art. 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2016 r., poz. 1666, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Regulaminie pracy Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiącym Załącznik do 
zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. § 18 
otrzymuje brzmienie: 

„§ 18 
  

1. Czas pracy kierowców reguluje ustawa o czasie pracy kierowców,  
a w zakresie nieuregulowanym ustawa Kodeks pracy.   

2. Tygodniowy czas pracy kierowców może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli 
średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin, w 3 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym. 

3. Praca kierowców może być wykonywana w soboty, niedziele i dni ustawowo 
wolne od pracy. Wówczas ustala się dobę pracowniczą od godz. 7:30 do 
godz. 7:30 dnia następnego.  

4. Praca kierowców może być wykonywana w porze nocnej. Pora nocna 
obejmuje 4 godziny pomiędzy godziną 0000 a godziną 400. Jeśli praca 
wykonywana jest w porze nocnej, nie może przekroczyć 10 godzin w danej 
dobie. 

5. Po 6 kolejnych godzinach pracy, kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona 
na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku, gdy 
liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin oraz w wymiarze nie krótszym 
niż 45 minut, w przypadku, gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 
godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 
15 minut każdy. Przerwy wliczone są do czasu pracy. 

6. Roczny limit godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 416 godzin na 
jednego kierowcę (52 tygodnie x 8 godzin nadliczbowych).”. 

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty podania do 

wiadomości. 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 


