
BSP.021.2.2021 

Zarządzenie Nr 70/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 09 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie organizacji pracy administracji uczelni w okresie wakacji 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  

z 2021r. poz. 478 t.j.) oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku, a także § 27 ust. 4 i ust. 5 Regulaminu pracy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (wakacje) pracownicy niebędący 

nauczycielami akademickimi, z wyjątkiem pracowników Przedszkola akademickiego,  

świadczą pracę według indywidulanych harmonogramów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Indywidualne harmonogramy pracowników świadczących prace w Biurze 

rekrutacyjnym nie mogą negatywnie wpływać na pracę Biura rekrutacyjnego,  

a w szczególności skutkować ograniczaniem jego dostępności dla kandydatów  

na studia.   

3. Harmonogramy podlegają zatwierdzeniu przez kierownika działu, który kontroluje  

i nadzoruje ich przestrzeganie. 

4. Harmonogramy pracy są sporządzane zgodnie z niżej wymienionymi zasadami: 

a) harmonogram czasu pracy pracownika zatrudnionego na pełen etat obejmuje 176 

godzin pracy w każdym miesiącu, dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat 

czas pracy oblicza się proporcjonalnie; 

b) godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy są pomiędzy: 6:30 – 17:30, z tym, że czas 

pracy nie może być krótszy niż 7 godzin; 

c) dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać  11 godzin; 

d) praca przekraczająca 8 godzin/dobę zgodnie z indywidualnym harmonogramem 

pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, za który przysługuje dodatek 

dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat regulacje stosuje się odpowiednio; 

e) godziny rozpoczęcia pracy są stałe w danym tygodniu, z zastrzeżeniem że jeśli okres 

pracy wskazany w ust. 1 przypada na niepełny tydzień, to ustalone  

w indywidualnym harmonogramie godziny rozpoczęcia pracy nie obejmują dni 

poza okresem pracy wskazanym w ust. 1; 



f) kopie harmonogramów po zatwierdzeniu przez kierownika działu, a przed 

rozpoczęciem danego miesiąca, są przekazywane do Biura ds. pracowniczych. 

5. W sytuacji niezłożenia przez pracownika o jakim mowa w ust. 1 indywidualnego 

harmonogramu lub niezatwierdzenia go przez kierownika działu regulacje niniejszego 

zarządzenia nie mają zastosowania do pracownika.  

6. W przypadku złożenia przez pracownika lub zatwierdzenia przez kierownika działu 

indywidualnego harmonogramu po rozpoczęciu miesiąca regulacje niniejszego 

zarządzenia stosuje się do pracownika o jakim mowa w ust. 1 dopiero od tygodnia 

następującego po dniu zatwierdzenia przez kierownika działu indywidualnego 

harmonogramu. W takiej sytuacji pracownik obowiązany jest ustalić i uzgodnić  

z Biurem ds. pracowniczych ilość godzin pracy w danym miesiącu objętą 

indywidualnym harmonogramem.  

§2.  

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom działu. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura  

ds. pracowniczych. 

§3.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09 czerwca 2021 roku.   

 
 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 


