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Zarządzenie Nr 42 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                                    z dnia 14 maja 2003 r. 
 
 wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami) oraz art.104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmia-
nami) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W Regulaminie pracy Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiącym Załącznik do 
zarządzenia Nr 43/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 1998 r. wpro-
wadza się następujące zmiany: 
 
     1/ w § 6 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
  
   „3/ umowy o pracę - z  nauczycielami  akademickimi, którzy są  zatrudnieni  
      w  Uniwersytecie  jako  dodatkowym  miejscu  pracy,  

  w  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy albo do wykony-  
                                                     wania określonych zadań.   
         Umowę zawiera się na czas określony lub nieokreślony   
                                                             bez okresu próbnego, 
       - z  pracownikami nie będącymi nauczycielami akademi- 
         ckimi umowa  może  zostać zawarta na czas nieokreślo- 
         ny, na czas określony lub na czas wykonania określonej 
         pracy i każda może być poprzedzona umową o pracę na 
                    okres  próbny, nie  przekraczający  trzech  miesięcy.  
            Jeżeli  zachodzi  konieczność  zatrudnienia zastępcy  na  
         stanowisku  zajmowanym  przez  pracownika  czasowo  
         nieobecnego w  pracy z przyczyn usprawiedliwiających 
          tę  nieobecność  (np. urlop  wypoczynkowy, urlop  bez- 
         płatny,  niezdolność  spowodowana  chorobą  pracowni- 
         ka, urlop  wychowawczy, urlop  macierzyński),  praco- 
         dawca może w  tym  celu  zatrudnić innego pracownika 
          na podstawie  umowy o pracę  na  czas określony, obej- 
         mujący czas tej nieobecności. 
    Potwierdzenie  zawarcia  stosunku  pracy  powinno  nastąpić niezwłocznie, nie   
    później  jednak  niż w  ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia pracy.”, 
                         2/ w § 6 ust. 16 otrzymuje brzmienie: 
 
 „16. Niezwłoczne wydanie pracownikowi – w związku z rozwiązaniem lub wygaśnię-   
         ciem stosunku pracy i nie nawiązaniem  kolejnej umowy o pracę bezpośrednio po  
                    rozwiązaniu  lub  wygaśnięciu  poprzedniej  umowy o  pracę – świadectwa pracy   
                    zawierającego  informacje  dotyczące okresu  i rodzaju  wykonywanej pracy, zaj- 
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      mowanych  stanowisk, trybu  rozwiązania  albo okoliczności wygaśnięcia  stosu-  
                    nku pracy, zajęciach  egzekucyjnych  wynagrodzenia  za  pracę,  informacje nie- 
   zbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia spo- 
    łecznego. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać informacje 
    o wysokości wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach. W przypadku roz- 
   wiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym  dotychcza- 
   sowy pracodawca nawiązuje  kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiąza- 
   niu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy  o  pracę, pracodawca  jest  obowiązany 
    wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko  na  jego żądanie. Wydanie  świa- 
   dectwa  pracy nie  może  być uzależnione  od  uprzedniego rozliczenia się praco- 
   wnika z Uczelnią.”, 
     
     3/ w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 1. Czas  pracy  bibliotekarzy dyplomowanych, dyplomowanych pracowników do-

kumentacji  i  informacji  naukowej, kustoszy, starszych bibliotekarzy i  star-
szych dokumentalistów, do których  mają  zastosowanie  przepisy art. 77 usta-
wy, wynosi do trzydziestu sześciu godzin tygodniowo.”,  

 
     4/ w § 15 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4, 
 
     5/ w § 15 dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 3 w brzmieniu: 
 
 „ 3. Czas  pracy robotników i  pracowników obsługi  wynosi do czterdziestu godzin 

tygodniowo. ”, 
 
     6/ w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 1. Czas pracy pracowników  nie będących  nauczycielami  akademickimi nie może 

przekroczyć  8 godzin  na dobę i  przeciętnie  40 godzin w  pięciodniowym  ty-
godniu pracy.”,  

 
     7/ w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie : 
 
 „ 3. Święto przypadające w innym dniu tygodnia niż niedziela powoduje w okresie 

rozliczeniowym odpowiednie zmniejszenie liczby dni pracy i normy czasu pra-
cy.”, 

 
     8/ w § 16 dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 
 
 „ 4. W przypadku święta przypadającego w dniu wolnym od pracy (sobota), Rektor 

wyznacza inny dzień wolny od pracy w drodze odrębnego zarządzenia.”, 
                   
 
     9/ w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 2. W trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy do przepraco-

wania ustala się według poniższych zasad: 
   - pełne tygodnie przypadające w danym okresie rozliczeniowym należy pomno-

żyć przez 40 godzin, 
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   - od tak ustalonej liczby godzin odjąć iloczyn 8 godzin i liczby świąt przypada-
jących w innym dniu niż sobota i niedziela, 

   - do uzyskanego iloczynu należy dodać iloczyn 8 godzin oraz dni roboczych 
wykraczających poza pełne tygodnie, przypadających od poniedziałku do piąt-
ku.”, 

 
10/  § 18a otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 18a 

 
1.  W Ogrodzie Botanicznym, w bibliotekach Uniwersytetu Wrocławskiego, a także  

w Dziekanatach, ze względu na charakter prowadzonej działalności, praca może 
być wykonywana również w soboty. W tym przypadku ustala się dla pracowników 
inny dzień wolny od pracy, przy zachowaniu tygodniowej normy czasu pracy. 

 
2.  Kierownik jednostki sporządza harmonogram pracy i przekazuje go do wiadomo-
ści pracowników co najmniej na siedem dni przed pierwszym dniem miesiąca, któ-
rego dotyczy. Kopię harmonogramu kierownik jednostki przekazuje równocześnie 
do Działu Kadr.”, 

 
      11/ w § 24 ust. 3 skreśla się pkt 2, 
 
     12/ w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 1. Za  pracę  poza normalnymi  godzinami  pracy, przysługuje, według wyboru, wy- 

   nagrodzenie  z  dodatkiem  za  pracę  w  godzinach nadliczbowych lub czas wolny   
      w tym samym wymiarze.”, 

 
     13/ w § 34 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
 
 „ 1a. Czas wolny  w  zamian  za  pracę  poza  normalnymi  godzinami  pracy może zo- 
   stać również udzielony bez wniosku pracownika.  
   W  tym  przypadku  czas wolny  udzielany jest najpóźniej do końca  okresu  roz- 
   liczeniowego w wymiarze  o połowę  wyższym  niż liczba przepracowanych go- 
   dzin nadliczbowych.”, 
 
     14/ w § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 2. Pracownikom  za pracę  w niedziele i  święta lub w dodatkowym dniu wolnym od  
    pracy, jeśli  nie otrzymał  dodatkowego wynagrodzenia,  przysługuje dzień  wolny  
    od pracy.”, 
 
 
 
     15/  § 36  otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 36 
 
  1. Pracownicy  nie   będący nauczycielami  akademickimi zajmujący kierownicze sta- 
   nowiska  określone  w  art.135  k.p.  mogą  być  zatrudniani  w  razie  konieczności  
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                 poza  normalnymi  godzinami  pracy  bez   prawa  do  oddzielnego  wynagrodzenia 
                 z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.  
 
  2. Wykaz kierowniczych stanowisk pracy: 
   1/  dyrektor administracyjny i jego zastępcy, 
   2/  kwestor i jego zastępcy, 
   3/  kierownicy  (dyrektorzy) wyodrębnionych  organizacyjnie jednostek oraz ich  
    zastępcy, 
   4/  główni specjaliści i stanowiska im równorzędne, 
   5/  kierownicy działów lub innych  równorzędnych komórek organizacyjnych 
     (dziekanaty). 
 
  3. skreśla się, 
 
  4. Pracownikom, o których mowa  w ust. 2, z  wyłączeniem pracowników zarządzają- 
      cych w imieniu pracodawcy zakładem pracy, przysługuje jednak prawo do oddziel- 
   nego wynagrodzenia z  tytułu pracy wykonanej  na polecenie pracodawcy w godzi- 
   nach  nadliczbowych  przypadających w  niedzielę, święto lub w dodatkowym dniu  
   wolnym od pracy,  jeżeli  za  pracę  w tym dniu nie otrzymali innego dnia wolnego 
    od pracy.”, 
      
     16/ w § 51 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
  „1/ w celu poszukiwania pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę dokona- 
     nego przez pracodawcę w wymiarze: 
 
     -  dwóch dni roboczych – w  przypadku  wypowiedzenia  nie  przekraczającego  
             jednego miesiąca,   
    
               -  trzech dni roboczych – w  przypadku  trzymiesięcznego wypowiedzenia, tak- 

                               że gdy okres wypowiedzenia został skrócony,”, 
 
     17/ § 57 otrzymuje brzmienie: 

 
„ § 57 

 
Pracownik pracujący w godzinach nadliczbowych otrzymuje: 
   1/ normalne wynagrodzenie za pracę, 

  2/ dodatek  w wysokości  50% wynagrodzenia  za pracę w  godzinach nadliczbo-      
             wych  przypadających  w  dni  powszednie  oraz  niedziele  i święta będące dla  
             pracownika  dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pra -   
             cy, 

 
   3/ dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia  za  pracę w godzinach nadliczbo- 

              wych przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedziele 
              i święta  nie  będące  dla  pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym 
      go  rozkładem czasu  pracy,  a  także w godzinach nadliczbowych przypadają- 
     cych w dniu wolnym od  pracy udzielonym w zamian za pracę w niedziele lub  
              święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go roz-     
              kładem czasu pracy.”,   
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     18/ w § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
 „1. Z  wynagrodzenia za  pracę – po  odliczeniu  składek  na ubezpieczenia  społeczne  
   oraz  zaliczki na  podatek  dochodowy od  osób fizycznych – potrąceniu  podlegają  
                 tylko następujące należności: 
   1/ sumy egzekwowane  na  mocy tytułów  wykonawczych  na  zaspokojenie świad- 
    czeń alimentacyjnych i innych należności, 
   2/ udzielone pracownikowi zaliczki pieniężne, 
   3/ kary pieniężne określone w art. 108 Kodeksu pracy.”, 
 
     19/ w § 59 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
          
  „ 1/ niezdolnością  do pracy z powodu choroby, odosobnieniem w związku z choro- 
    bą zakaźną – trwającą łącznie 33  dni  w ciągu  roku  kalendarzowego – praco- 
    wnik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, liczonego  według  zasad obo-   

   wiązujących  przy  ustalaniu podstawy  wymiaru zasiłku chorobowego, 
   a po upływie 33 dni – do 80% zasiłku chorobowego.”,  

      
     20/ w § 59 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 
  „ 3/ wypadkiem  przy  pracy, wypadkiem  w drodze do pracy  lub z  pracy, chorobą 
    zawodową i chorobą  przypadającą w okresie ciąży, pracownik zachowuje pra- 
    wo do 100 %  wynagrodzenia  liczonego  jak  w  pkt 1, a po upływie 33  dni do 
     100 % zasiłku chorobowego.”,  
 
     21/ w § 59 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
 
 „1a. W  pierwszym  dniu  każdego okresu  niezdolności do pracy wskutek choroby lub            
                   odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej nie dłużej  niż 6 dni, praco- 
     wnik  nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, o którym  mowa w ust.1 pkt 1.”, 
   
     22/ w § 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„ 1. Urlopy  wypoczynkowe, z  zastrzeżeniem  ust. 1a, udzielane są  zgodnie  z planem    
       urlopów.”, 
 

     23/ w § 66 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
  
 „ 1a. W  każdym roku  kalendarzowym  pracownikowi, na  jego  żądanie  i w terminie  
                    przez niego wskazanym, udziela  się nie więcej niż 4 dni urlopu wypoczynko-
         wego.  Pracownik  zgłasza  żądanie  udzielenia  urlopu  najpóźniej w  dniu rozpo- 
                    częcia urlopu.”, 
 
 
     24/ w  § 66 ust. 5  skreśla  się  wyrazy: „ uzgodnione  z  działającymi 
                                          w Uniwersytecie Wrocławskim związkami zawodowymi”, 
 
     25/ w § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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 „ 1. Pracownik  winien wykorzystać  urlop wypoczynkowy w terminie przewidzianym 
   planem  urlopów. W  szczególnych przypadkach  urlop może  być  wykorzystany, 
   z  wyjątkiem części urlopu  wypoczynkowego udzielanego na podstawie § 66 ust.  
   1a, w innym terminie, nie później jednak niż do dnia 31 marca następnego roku.”,  

        
   26/ w § 76 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

 
   „2/  u kolejnego pracodawcy – urlop w wymiarze: 
        - proporcjonalnym do okresu  pozostałego do końca danego roku kalendarzo- 
          wego – w  razie  zatrudnienia  na czas nie krótszy niż do końca danego roku  
         kalendarzowego, 
       - proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym, 
       - w  razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzo- 
         wego”, 

 
   27/ w § 76 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
 

 „1a. W okresie wypowiedzenia umowy  o pracę pracownik  jest obowiązany wykorzy- 
     stać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym  okresie pracodawca udzieli mu urlopu. 
     W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, 
     nie może przekraczać wymiaru wynikającego z ust. 1 pkt 1.”, 
       
     28/ § 77 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 77 
 
 1. Pracownikowi  przysługuje  ekwiwalent  pieniężny w przypadku  nie wykorzystania 
  przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości  lub w części z powodu: 
  1/ rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 
  2/ powołania pracownika do zasadniczej, okresowej lub zawodowej służby wojsko-  
   wej oraz do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowe- 
   go lub odbycia przeszkolenia wojskowego trwającego dłużej niż trzy miesiące. 
 
 2. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mo- 
  wa w ust. 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu  
  w  czasie pozostawania  pracownika w  stosunku  pracy na podstawie kolejnej umo- 
  wy  o pracę  zawartej  z  tym  samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub  
  wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.”, 
 
 
 
 
 
     29/ w Rozdziale VII „URLOPY PRACOWNICZE ” dodaje się pod- 
                                          rozdział 1.4. w brzmieniu: 
 
 „1.4. Urlopy wypoczynkowe pracowników wykonujących pracę w niedziele,  
   święta oraz w wydłużonym dobowym wymiarze czasu pracy.   
 

§ 78a 
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1. Pracownikom  wykonującym  pracę w  niedziele i święta urlop jest udzielany w dni  
 kalendarzowe, które zgodnie  z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy 
 są dla niego dniami pracy. 
 
2. Pracownikom  pracującym  w wydłużonym  dobowym wymiarze czasu  pracy urlop  

wypoczynkowy  będzie  udzielany na  dni pracy i dni  wolne od pracy w takiej pro- 
porcji, w jakiej dni te występują w czasie wykonywania pracy, ale jedynie wów-
czas, gdy rozkład czasu pracy pracownika będzie przewidywać większą liczbę dni 
wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym, niż liczba niedziel, świąt i dni wol-
nych od pracy w pięciodniowym tygodniu pracy.”, 

 
     30/ Rozdział VIII otrzymuje brzmienie: 
 

„ ROZDZIAŁ VIII 
UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWI ĄZANE Z RODZICIELSTWEM”, 

 
     31/ § 98 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 98 
 
    1. Umowa  o pracę  zawarta na  czas określony  lub na  czas wykonania  określonej  
   pracy albo  na okres  próbny  przekraczający  jeden  miesiąc, która uległaby roz-  
   wiązaniu po upływie trzeciego  miesiąca ciąży  ulega przedłużeniu do dnia poro-  
                  du. 

 
2.  Przepisu  ust. 1 nie  stosuje  się do umowy o  pracę  na  czas  określony  zawartej 

       w celu zastępstwa  pracownika  w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności 
                      w pracy. ”,  
 
     32/ w § 100 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
 
 „ 2a.  Rodzice (opiekunowie) nie  będący nauczycielami akademickimi  uprawnionymi 
   do urlopu  wychowawczego  mogą złożyć wniosek o obniżenie im wymiaru cza- 
   su  pracy do wymiaru  nie niższego  niż połowa pełnego wymiaru  czasu pracy  
   w okresie, w którym mogliby korzystać z  takiego urlopu. Pracodawca  jest obo- 
   wiązany uwzględnić wniosek rodzica ( opiekuna).”,    
 
     33/ w § 106 ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:  
     
    „ Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w ust. 1 i 2,  
      pracodawca może na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii  
                          szkolnych .”, 
                  
     34/ w § 110 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
 
  „1a. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane 
   w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku  pracy, które 
   zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed rozwiązaniem z  tym praco- 
   dawcą kolejnej umowy o pracę”, 
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     35/ w § 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
  „ 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 
    1/ osoby przyjmowane do pracy, 
    2/ pracownicy młodociani  przenoszeni  na inne stanowiska  pracy i inni praco- 
        wnicy  przenoszeni  na  stanowiska  pracy,  na  których  występują  czynniki  
        szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. 
    Badaniom  wstępnym nie  podlegają jednak osoby  przyjmowane  ponownie do  
    pracy na  to samo  stanowisko lub  na stanowisko o takich  samych  warunkach 
    pracy, na  podstawie kolejnej  umowy  o pracę  zawartej  bezpośrednio  po roz- 
    wiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.  
    Pracownicy  podlegają  okresowym  badaniom  lekarskim,  a w przypadku nie- 
    zdolności do pracy  trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej  chorobą – kon- 
    trolnym  badaniom  lekarskim, w  celu  ustalenia  zdolności  do  wykonywania  
    pracy na danym stanowisku.”, 
    
     36/ w § 136 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 2. Wpływy  z  kar pieniężnych  przeznacza  się  na  poprawę  warunków bezpieczeń- 
    stwa i higieny pracy.”,  
 
     37/ § 138 skreśla się. 
    
 § 2. Zobowiązuje  się  kierowników  jednostek organizacyjnych i komórek administra- 
cyjnych do zapoznania wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do 
wiadomości pracowników przez bezpośredniego przełożonego. 


