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Zarządzenie Nr  33/2001 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

       z dnia 26 czerwca 2001 r. 

 

 

wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (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 póź-

niejszymi zmianami) 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/ § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie : 

 

„3. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi mają wszystkie soboty wolne od 

pracy.”, 

    

   2/ § 16 otrzymuje brzmienie : 

 

„§ 16 

 

Czas pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi nie może przekroczyć 

8 godzin i 24 minut na dobę i przeciętnie 42 godzin na tydzień.”, 

 

   3/ § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

 

„2. W przypadku miesięcznego rozliczania czasu pracy wymiar czasu pracy do przepraco-

wania ustala się poprzez pomnożenie 8 godzin i 24 minut przez liczbę dni roboczych.”. 

 

   4/ § 22 skreśla się, 

 

   5/ § 23 skreśla się, 

 

   6/ w § 24  ust. 3 : 

 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie : 

 

 „1/ pracownicy Drukarni Uniwersyteckiej – rozpoczynają pracę o godz. 700 i kończą 

ją o godz 1415,” 
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- pkt 2  otrzymuje brzmienie : 

 

 „2/ robotnicy i pracownicy obsługi rozpoczynają pracę o godz. 706 i kończą po 8 go-

dzinach i 24 minutach, o godz. 1530,”. 

 

 § 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i komórek admini-

stracyjnych do zapoznania wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia. 

 

 § 3. Traci  moc  zarządzenie  Nr 86/2000  Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 29 grudnia 2000 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 43/98 Rektora Uniwer-

sytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

            

 


