
 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 25/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 marca 2017 r.  

 

w sprawie przebywania w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego  

w godzinach nocnych 

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

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 

 
§ 1. Niniejszym wprowadzam zakaz przebywania pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego w godzinach od 2200 do 600 na terenie obiektów Uczelni. 
 
§ 2.1. Pracownik może otrzymać zgodę na przebywanie w miejscu pracy  

w godzinach nocnych, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających  
z prowadzonych badań naukowych.  

2. Wniosek o wyrażanie zgody na pracę w godzinach nocnych, zaakceptowany przez 
bezpośredniego przełożonego, składany jest do: 

1/ dziekana – pracownicy danego wydziału; 
2/ kierownika jednostki pozawydziałowej – pracownicy danej jednostki 

pozawydziałowej, 
3/ Kanclerza – pracownicy Administracji Centralnej, 
którzy podejmują w tym zakresie decyzję. 

3. Zgodę na pracę w godzinach nocnych dla dziekanów, kierowników jednostek 
pozawydziałowych, prorektorów i Kanclerza wydaje Rektor. 

4. Wzór wniosku stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 3. Pisemną zgodę na pracę w godzinach nocnych należy przekazać do Działu 

Ochrony Mienia, który przekazuje ją do właściwej portierni. 
 
§ 4. Niniejszego zarządzenia nie stosuje się do pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego, których rozkład czasu pracy obejmuje pracę w porze nocnej. 
  

§ 5. Traci moc pismo okólne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 
1975 roku. 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 25/2017 
z dnia 1 marca 2017 r. 

 

 

Wrocław, dnia …………………………… 
 
…………………………………. 
       (imię i nazwisko) 

 
…………………………………. 
          (stanowisko) 

 
…………………………………. 
           (jednostka) 

 
…………………………………. 

 
…………………………………. 

 

…………………………………. 

 
 

WNIOSEK 

 
Proszę o wyrażenie zgody na przebywanie w …………………………………………….. w godzinach 
od …… do …… w okresie od dnia …………… do dnia ………… 
 
Uzasadnienie: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
                    ………………………………….                            …………………………………. 
                                        (data)                                                                 (podpis) 

 
 

…………………………………. 
(akceptacja bezpośredniego przełożonego) 

 
 

DECYZJA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
                    ………………………………….                            …………………………………. 
                                        (data)                                                                 (podpis) 

 


