
 

ZARZĄDZENIE Nr 52/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 7 marca 2022 r. 
 

w sprawie zastosowania ruchomego czasu pracy do pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego zaangażowanych w pomoc humanitarną 

 związaną z aktualną sytuacją w Ukrainie 
 
 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późniejszymi zmianami) i 
art. 1401 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 
r. poz. 1320, z późniejszymi zmianami) oraz § 28 Regulaminu pracy Uniwersytetu 
Wrocławskiego zarządza się, co następuje:  
 

§ 1.1. Wprowadza się w Uniwersytecie Wrocławskim możliwość stosowania 
ruchomego czasu pracy do wszystkich pracowników, którzy zaangażowani są w pomoc 
humanitarną, związaną z aktualną sytuacją w Ukrainie, w szczególności pomoc niesioną 
ludności pozostającej w Ukrainie oraz uchodźcom, którzy przybywają do Polski z terenów 
tego państwa. 

2. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w 
dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.  

3. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik 
decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla 
pracownika dniem pracy. Przedział czasu pracy, w którym pracownik decyduje o godzinie 
rozpoczęcia pracy w Uniwersytecie Wrocławskim ustala się od godz. 7.00 do godz. 12.00. 

 
§ 2.1. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa  w § 

1 ust. 2 - 3 nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego, 
o którym mowa w art. 132 i 133 Kodeksu pracy. 

2. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w § 1 ust. 2 – 3,  ponowne 
wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.  

3. Rozkład czasu pracy, o którym mowa w § 1 ust. 2 – 3 w stosunku do pracowników 
danej jednostki organizacyjnej może zostać wprowadzony decyzją Rektora lub Dyrektora 
Generalnego – odpowiednio do podporządkowania organizacyjnego pracowników, podjętą 
na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, po zgłoszeniu kierownikowi takiej 
potrzeby przez pracowników. 

4. Wzór wniosku określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wniosek należy 
złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych. 

 
§ 3.1. Pracownik, u którego zastosowano ruchomy czas pracy, prowadzi ewidencję 

godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Wzór ewidencji stanowi Załącznik Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej weryfikuje czas pracy na podstawie ewidencji 
prowadzonej przez pracownika. 

3. Po zakończeniu stosowania ruchomego czasu pracy, kierownik jednostki 
przekazuje ewidencję czasu pracy do Działu Spraw Pracowniczych w celu dołączenia do akt 
osobowych pracownika. 

 
§ 4.1. Zastosowanie ruchomego czasu pracy nie może powodować zakłóceń procesu 

funkcjonowania jednostki organizacyjnej. 
2. Za utrzymanie pełnej sprawności organizacyjnej jednostki odpowiedzialny jest 

jej kierownik. 
 



§ 5. Niniejsze zarządzenie nie ma wpływu na możliwość ustalenia konkretnemu 

pracownikowi indywidualnego rozkładu czasu pracy na jego wniosek, zgodnie z § 29 

Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuję przez okres 

miesiąca od dnia wejścia w życie tj.: od 8 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
R E K T O R  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 52/2022 
z dnia 7 marca 2022 r. 

 
  

Wrocław, dnia………………….. 
 

………………………………………… 
(jednostka organizacyjna) 
 

 

 
            
        ……………………..………………………..…… 
        (JM Rektor/Dyrektor Generalny*) 
 
 

Wniosek o ustalenie ruchomego czasu pracy  
 
 

W związku z zaangażowaniem się w pomoc humanitarną, związaną z aktualną sytuacją  
w Ukrainie, w szczególności pomoc niesioną ludności pozostającej w Ukrainie oraz 
uchodźcom, którzy przybywają do Polski z terenów tego państwa, wnoszę o ustalenie 
ruchomego czasu pracy, o którym mowa w ……… zarządzenia Nr …. Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia ……………………. 
od dnia ………………….....do dnia…………………………. 
dla pracowników: 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Ewidencja czasu pracy zostanie przekazana do Działu Spraw Pracowniczych po zakończeniu 
okresu zastosowania ruchomego czasu pracy. 

 
 
 

.................................................... 
                  (podpis kierownika jednostki) 

 

 
 
 
 
 
 
*) wybrać właściwe  



 
 

 
Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 52/2022 
z dnia 7 marca 2022 r. 

 

  
Wrocław, dnia………………….. 

 
……………………………………. 
   (imię i nazwisko) 

 
…………………………….……. 
    (stanowisko) 

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

 

 

Ewidencja godzin pracy 

 

Ewidencja godzin pracy w okresie wykonywania pracy w ramach ruchomego czasu pracy  
od dnia ……………………………………………. 2022r. do dnia ……………………………………………. 2022r. w 
związku z zaangażowaniem się w pomoc humanitarną, związaną z aktualną sytuacją w 
Ukrainie, w szczególności pomoc niesioną ludności pozostającej w Ukrainie oraz 
uchodźcom, którzy przybywają do Polski z terenów tego państwa. 
 
 
 

Data Godzina rozpoczęcia 
pracy 

Godzina zakończenia 
pracy 

Ilość 
godzin 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

…………………………………………….   ……………………………………………… 
podpis pracownika      podpis kierownika jednostki 

 


