Zarządzenie Nr 80/2006
Rektora Akademii Medycznej w Warszawie
z dnia 12 października 2006 r.
zmieniające:

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy
Akademii Medycznej w Warszawie

Na podstawie § 50 ust.5 Statutu Akademii Medycznej w Warszawie zarządza się,
co następuje:
§1
W Regulaminie Pracy Akademii Medycznej w Warszawie , będącym załącznikiem
do Zarządzenia nr 40/2004 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2004 r., zmienionym Zarządzeniem nr 23/2006 Rektora Akademii
Medycznej w Warszawie z dnia 28 lutego 2006 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1. W Rozdziale IV – Czas pracy:
1) Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Czas pracy nauczycieli akademickich oraz pracowników bibliotecznych
i pracowników dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych
na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego
dokumentalisty, określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i Statut Akademii
Medycznej w Warszawie.”
2) Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czas pracy pozostałych pracowników, nie będących nauczycielami
akademickimi, wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo, przy zachowaniu
przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.”
3) Ustęp 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi rozpoczynają pracę o
godz. 8:00, a kończą o godz. 16:00. Na wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej, w stosunku do pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi, może być podjęta decyzja o zastosowaniu ruchomego czasu
pracy, w którym rozpoczęcie pracy następuje pomiędzy godziną 7:00 a 9:00,
natomiast zakończenie pracy następuje pomiędzy godziną 15:00 a godziną
17:00. Obecność obowiązkowa na stanowisku pracy trwa w godzinach od
9:00 do 15:00. Decyzje o zastosowaniu ruchomego czasu pracy, na wniosek
Kierownika jednostki organizacyjnej, podejmuje Prorektor ds. Kadr bądź
Kanclerz, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie AM.”
4) Ustęp 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Na pisemny wniosek pracownika, może być do niego stosowany system
czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty,
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niedziele i święta. W tym systemie dopuszczalne jest przedłużenie dobowego
wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, z zastrzeżeniem art. 148
Kodeksu. Zastosowanie tego systemu następuje na podstawie umowy
o pracę.”
5) Dodaje się pkt. 9 i 10, które przyjmują brzmienie:
„9. Bez względu na stosowany system czasu pracy, w jednostkach
organizacyjnych, w których występuje taka potrzeba, może być wprowadzona
praca zmianowa, według ustalonego rozkładu czasu pracy, przewidującego
zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników
po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. Za każdą godzinę pracy
na drugiej zmianie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości
określonej przepisami o wynagradzaniu. Decyzję o zastosowaniu pracy
zmianowej, na wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej, podejmuje
Prorektor ds. Kadr bądź Kanclerz, zgodnie z kompetencjami określonymi
w Statucie AM.”
„10. Dla każdego z pracowników, pracujących w systemie lub rozkładzie pracy
innym niż określony w pkt. 6, bezpośredni przełożony ustala indywidualny
harmonogram pracy i podaje go do wiadomości pracowników, w sposób
ustalony w jednostce organizacyjnej, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem
okresu rozliczeniowego. Harmonogram pracy może być zmieniony z ważnych
przyczyn, leżących po stronie pracownika lub pracodawcy.”
6) W rozdziale IV Regulaminu dotychczasowe ustępy 9, 10.11, 12 i 13 zostają
oznaczone odpowiednio numerami: 11, 12, 13, 14 i 15.
2. W Rozdziale V – Postanowienia porządkowe:
Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownik, po przybyciu do pracy, obowiązany jest podpisać listę obecności.”
3. Wszystkie istniejące w Regulaminie Pracy zapisy o treści Dział Spraw
Pracowniczych oraz Dział Płac zastępuje się słowami Dział Kadr, Płac i Spraw
Socjalnych.
§2
Traci moc Zarządzenie nr 23/2006 Rektora Akademii Medycznej z dnia 28.02.2006 r.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prof. dr hab. Leszek Pączek
Rektor
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