Zarządzenie nr 1/2016
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie rozkładu czasu pracy w 2016 roku dla pracowników Akademii niebędących
nauczycielami akademickimi.
§1
1. Na podstawie przepisów art. 128 – 151¹² Kodeksu Pracy zarządza się co następuje:
Czas pracy dla pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi wynosi:
a) 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym dla pracowników administracyjnych,
ekonomicznych, inżynieryjno – technicznych i obsługi z wyłączeniem mianowanych pracowników
bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej,
b) przeciętnie 36 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w czteromiesięcznym okresie
rozliczeniowym dla pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej
zatrudnionych na stanowiskach: kustosza bibliotecznego, st. bibliotekarza, st. dokumentalisty.
2. W roku 2016 ilość dni roboczych w poszczególnych miesiącach wraz z obowiązującą normą

godzin pracy wynosi:
okres rozliczeniowy od 1.01.2016 r. do 30.04.2016 r.
styczeń
- 19 dni a/ 152 godz.
luty
- 21 dni
a/ 168 godz.
marzec
- 22 dni a/ 176 godz.
kwiecień
- 21 dni a/ 168 godz.
Razem:

- 83 dni a/ 664 godz.

b/ 597 godz. 36 min.

okres rozliczeniowy od 1.05.2016 r. do 31.08.2016 r.
maj
- 20 dni
a/ 160 godz.
czerwiec
- 22 dni
a/ 176 godz.
lipiec
- 21 dni
a/ 168 godz.
sierpień
- 22 dni a/ 176 godz.
Razem:

- 85 dni a/ 680 godz.

Łączna liczba:
Liczba dni wolnych:

-84 dni

a/ 672 godz.

252 dni a/ 2016 godz.
114 dni
§2

b/ 144 godz.
b/ 158 godz. 24 min.
b/ 151 godz. 12 min.
b/ 158 godz. 24 min.
b/ 612 godz..

okres rozliczeniowy od 1.09.2016 r . do 31.12.2016 r.
wrzesień
- 22 dni a/ 176 godz.
październik - 21 dni
a/ 168 godz.
listopad
- 20 dni a/ 160 godz.
grudzień
- 21 dni
a/ 168 godz.
Razem:

b/ 136 godz. 48 min.
b/ 151 godz. 12 min.
b/ 158 godz. 24 min.
b/ 151 godz. 12 min.

b/ 158 godz. 24 min.
b/ 151 godz. 12 min.
b/ 144 godz.
b/ 151 godz.12 godz.
b/ 604 godz. 48 min.
b/ 1814 godz. 24 min.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana z mocą obowiązując od 1 stycznia 2016 roku.
Rektor
Prof. dr hab. Adam Zając

