
Zasady rozliczania czasu pracy  

(za pismem okólnym 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

w sprawie zasad dotyczących obowiązków związanych z rejestracją i ewidencją czasu pracy  

z dnia 24.11.2017r.) 

 

W związku z wdrożeniem zmian elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy (dalej: RCP) 

podaję do wiadomości i stosowania następujące zasady (stanowiące rozwinięcie i uszczegółowienie 

postanowień Regulaminu pracy) oraz ustalam następujący obieg i wzory dokumentacji związany z 

RCP: 

Jako czas pracy zalicza się pracownikowi automatycznie okres zgodnej z rozkładem czasu pracy ilości 
godzin od zarejestrowania wejścia (o ile nie wyszedł z pracy przed jej upływem). Oznacza to, że przy 
rozpoczęciu pracy Akademia nie odlicza od czasu pracy czasu potrzebnego na dojście pomiędzy 
rejestratorem, a stanowiskiem pracy, natomiast przy zakończeniu pracy nie dolicza do czasu pracy 
minut wykraczających poza ilość godzin wynikającą z harmonogramu, które ewentualnie pracownik 
poświęci na opuszczenie stanowiska pracy. Poza tym czasem potrzebnym na opuszczenie stanowiska 
pracy pracownikom nie wolno przebywać w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy poza 
zwykłymi godzinami pracy, chyba że w związku z odpracowywaniem spóźnienia lub wyjścia 
prywatnego uzyskali na to zgodę Kanclerza lub Rektora wg zasad opisanych poniżej lub w związku z  
otrzymaniem polecenia pracy nadliczbowej.     
 

USPRAWIEDLIWIANIE SPÓŹNIEŃ 
 
Wszyscy pracownicy (poza zatrudnionymi w zadaniowym systemie czasu pracy) zobowiązani są 
rozpoczynać pracę zgodnie z właściwym dla nich rozkładem czasu pracy. Spóźnienie wymaga (w 
związku z zapisami regulaminu premiowania) usprawiedliwienia dokonanego przez bezpośredniego 
przełożonego. W przypadku nieobecności bezpośredniego przełożonego usprawiedliwienia dokonuje 
(w poniższej kolejności) jego zastępca (jeśli jest powołany), Kanclerz lub Rektor. Usprawiedliwienia 
składa się w DK niezwłocznie, co do zasady w dniu, w którym nastąpiło (chyba że jest to niemożliwe 
ze względu na nieobecność wszystkich uprawnionych do uznania usprawiedliwienia). DK nie upomina 
się o usprawiedliwienia – brak dokumentu oznacza brak usprawiedliwienia. Proszę w treści nie 
podawać powodów usprawiedliwienia – to sprawa między przełożonym a pracownikiem, nie 
będziemy gromadzić danych, które są zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania danych 
osobowych.  
 
WZÓR USPRAWIEDLIWIENIA: 
 
Uznaję spóźnienie  Pana ………………….. do pracy w dniu ……… za usprawiedliwione.  
 
Data, podpis usprawiedliwiającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ODPRACOWYWANIE SPÓŹNIEŃ 

Spóźnienie (w odróżnieniu od planowanego zwolnienia z części dnia pracy) można odpracować tylko 
w dniu, w którym ono nastąpiło. Każdorazowo konieczna jest w  przypadku spóźnień zgoda 
Kanclerza (Rektora) na przebywanie w pomieszczeniach służbowych poza zwykłymi godzinami 
pracy. 
 
WZÓR WNIOSKU: 
Imię i nazwisko ……………………………… 

Jednostka organizacyjna …………………… 

Do rektora / kanclerza  
W związku z potrzebą odpracowania spóźnienia proszę o zgodę  na przebywanie w pomieszczeniach 
przeznaczonych do pracy poza zwykłymi godzinami pracy w dniu dzisiejszym w godzinach……………… 

data 
 

Wnioskodawca         Kierujący jednostką/pionem       Rektor/Kanclerz 
 

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI DNIA PRACY - ZASADY 
 
Ustala się maksymalny dopuszczalny czas zwolnienia z części dnia pracy na 3 godziny. Jeżeli 
pracownik potrzebuje w danym dniu więcej czasu wolnego powinien skorzystać z urlopu 
wypoczynkowego lub innej formy zwolnienia od pracy na cały dzień.  
Zaleca się odpracowywanie wyjścia prywatnego w dniu, w którym ono nastąpiło. Jeśli z góry 
wiadomo, że to nastąpi i czas pracy nie przekroczy łącznie 8 godzin w dobie nie ma konieczności 
wnioskowania o wyjście prywatne i jego odpracowanie. Nie przewiduje się co do zasady 
możliwości rozkładania odpracowania na kilka dni jeżeli wyjście prywatne jest krótsze niż godzina. 
Jeżeli odpracowanie przekraczające godzinę ma być rozłożone na kilka dni to czas odpracowania w 
poszczególnych dniach powinien w miarę możności przekraczać  1 godzinę.    
Odpracowanie może mieć miejsce wyłącznie w tym samym miesiącu co zwolnienie z części dnia 
pracy (wyjście prywatne).  
Nie ma możliwości odpracowywania zwolnienia z części dnia pracy w dni wolne, w porze nocnej 

lub bez zachowania ciągłości ze zwykłym rozkładem godzin (np. wyjścia prywatnego z poniedziałku 

we wtorek od 16.00. gdy zwykłą prace wykonywało się w tym dniu od 07.00. do 15.00.) 

Początek wyjścia prywatnego rejestruje się używając przycisku „wyjście prywatne start”, a powrót 
z takiego wyjścia używając przycisku „wyjście prywatne koniec”.  
 

 
ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI DNIA PRACY - DOKUMENTACJA 

 
DK nie zbiera dokumentacji wskazującej przyczyny zwolnienia z części dnia pracy, ani zgód 
bezpośredniego przełożonego na skorzystanie z tego zwolnienia, jeżeli pracownik nie wnioskuje o 
możliwość jego odpracowania (co jest równoznaczne z niezachowaniem prawa do wynagrodzenia za 
ten czas) kwestie te mieszczą się w ramach organizacji pracy jednostki i w interesie pracownika i 
kierującego jednostką leży ich potwierdzanie, natomiast sposób dokumentowania zgody i jej 
powodów znajduje się poza sferą zainteresowania DK (w celu uniknięcia przetwarzania zbędnych 
danych osobowych).  
Inaczej w sytuacji gdy pracownik wnioskuje o możliwość odpracowania – konieczne jest wówczas 
złożenie wniosku.  
Administracyjna kadra zarządzająca i kierownicy jednostek zwolnieni są z obowiązku składania 
wniosków o zwolnienie z części dnia pracy – obowiązuje ich inna dokumentacja. Pracownicy 



samodzielnych stanowisk podległych bezpośrednio Rektorowi oraz kurator Galerii ASP i starszy 
dokumentalista w AU składają wnioski w formie papierowej. 
Pozostali pracownicy składają wniosek za pośrednictwem systemu i wysłanie go musi wyprzedzać 
zarówno czas zwolnienia jak i czas odpracowania. Pracownicy wydziałów, SD i samodzielnych 
stanowisk podległych prorektorom przedkładają uprzednio wnioski o zwolnienie z części dnia pracy w 
formie papierowej wg wzoru właściwym przełożonym, a następnie dołączają do elektronicznej wersji 
wniosku skan pisma. Jeśli przedłożenie wniosku do podpisu jest niemożliwe, bo przełożonego nie ma 
na miejscu, ale potwierdził zgodę na wyjście i odpracowanie w drodze korespondencji mailowej, 
(nawet bez zachowania formularza, ale z korespondencji muszą wynikać konkretne daty) to w 
miejsce skanu pisma można dołączyć  .pdf korespondencji, zaś w sytuacji niemożności uzyskania 
zgody przełożonego we właściwym czasie należy wypełnić wniosek tylko elektronicznie, informując w 
notatce o powodzie niedołączenia skanu.  
Pracownicy stanowisk samodzielnych podległych bezpośrednio kanclerzowi, a także pracownicy 
jednostek ogólnouczelnianych, działów i biur składają wnioski w formie elektronicznej bez 
konieczności dołączania skanu (wersja elektroniczna trafia na konto bezpośredniego 
przełożonego).  
Instrukcja postępowania przy składaniu wniosku w systemie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
pisma. 
Kierujący pracownikami otrzymają od DK instrukcję postępowania przy akceptowaniu wniosku 

złożonego w systemie, jeśli ich to będzie dotyczyć.  

WZÓR WNIOSKU: 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………….  
Jednostka organizacyjna …………………………………………………………………………………………………………  
 

Wniosek o zwolnienie z części dnia pracy (tzw. wyjście prywatne)  
Proszę o udzielenie zgody na zwolnienie z części dnia pracy w celu załatwienia spraw osobistych 
w dniu …..…………………………  

Data  
……………………………….      ………………………………………….  
Wnioskodawca      Kierujący jednostką/pionem  
 
Zwolnienie może być odpracowane wyłącznie po uzyskaniu zgody, w tym samym miesiącu w którym miało miejsce 
zwolnienie z części dnia pracy. W przypadku braku wniosku o odpracowanie zwolnienia pracownik nie zachowuje prawa do 
wynagrodzenia za czas jego trwania. Niniejszy wniosek dołącza się do wniosku o odpracowanie zwolnienia.  

 
Wniosek o odpracowanie zwolnienia z części dnia pracy (tzw. wyjścia prywatnego)  
Proszę o zgodę na odpracowanie czasu zwolnienia z części dnia pracy w celu załatwienia spraw 
osobistych w dniu …..………………………… udzielonego przez bezpośredniego przełożonego 
(zaakceptowany wniosek w załączeniu). Odpracowanie będzie miało miejsce w dniu/dniach 
…………………………….. bezpośrednio po wynikającej z rozkładu czasu pracy ilości godzin.  

Data  
   
……………………………….      ………………………………………….  
Wnioskodawca      Kierujący jednostką/pionem  
 
Wniosek o zgodę na przebywanie w pomieszczeniach ASP poza zwykłymi godzinami pracy  
W związku z powyższym wnioskiem o odpracowanie zwolnienia z części dnia pracy (tzw. wyjścia 
prywatnego) proszę o zgodę na przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy poza 
zwykłymi godzinami pracy.*  
 
……………………………….   ………………………………………….   ……………………….  



Wnioskodawca   Kierujący jednostką/pionem   Rektor/Kanclerz  
* wypełnić, jeśli odpracowanie będzie przypadało po końcowej godzinie rozkładu czasu pracy ustalonego dla pracownika 

 
PRZEBYWANIE W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO PRACY  

POZA ZWYKŁYMI GODZINAMI PRACY  
 
Poza zwykłymi godzinami pracy pracownicy (z wyjątkiem zatrudnionych w zadaniowym systemie 
czasu pracy) potrzebują zgody Rektora/Kanclerza na przebywanie w pomieszczeniach 
przeznaczonych do pracy poza zwykłymi godzinami pracy. Powyższe nie dotyczy administracyjnej 
kadry zarządzającej (Kanclerz, Kwestor, Z-ca Kwestora) oraz kierowników wyodrębnionych 
jednostek organizacyjnych (ze względu na ich samodzielność w zakresie organizacji pracy oraz 
odrębne uregulowania kodeksowe co do rekompensowania pracy poza normalnymi godzinami), o 
ile nie odnosi się do pracy w dni wolne tj. soboty, niedziele, święta (na pracę w te dni potrzebna 
jest zgoda). Zgody nie wymaga także przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy 
przez pracowników korzystających z ruchomego czasu pracy poza rozkładową ilością godzin pracy, 
gdy wiąże się z odpracowaniem zwolnienia z części dnia pracy i nie wykracza poza granice 
wyznaczone dla ruchomego czasu pracy (tj. standardowo przed 06.30. i po 16.30.). Jeśli wykracza 
poza ruchome granice zgoda jest konieczna – wzór wniosku o jej udzielenie stanowi ostatni 
element wniosku o zwolnienie z części dnia pracy (powyżej). Wniosek pracownika wstępnie 
akceptuje kierujący jednostką lub pionem (jeśli jest bezpośrednim przełożonym wnioskodawcy i nie 
jest to Rektor ani Kanclerz). 

 
PRACA NADLICZBOWA 

W przypadku konieczności pracy nadliczbowej wniosek o zgodę na przebywanie w pomieszczeniach 
przeznaczonych do pracy poza zwykłymi godzinami pracy składa kierujący jednostką, a w przypadku 
niewyznaczenia kierującego biurem i w przypadku samodzielnych jednoosobowych stanowisk – 
pracownik, który stwierdza potrzebę pracy nadliczbowej z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy. 
Potrzeby te powinny być opisane w sposób pozwalający Rektorowi/Kanclerzowi ocenić czy 
rzeczywiście występuje po stronie pracodawcy taka szczególna potrzeba.  
 
 
WZÓR WNIOSKU DLA KIERUJĄCEGO JEDNOSTKĄ/PIONEM: 
Do Rektora / Kanclerza  
W związku z koniecznością pracy nadliczbowej związanej ze szczególnymi potrzebami pracodawcy tj. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
proszę o zgodę  na przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy poza zwykłymi 
godzinami pracy dla następujących pracowników podległej mi jednostki w dniu……………. w 
godzinach……………… 

data 
 

Wnioskodawca         Kierujący jednostką/pionem       Rektor/Kanclerz 
 
WZÓR WNIOSKU DLA STANOWISK JEDNOOSOBOWYCH I PRACOWNIKÓW BIUR W KTÓRYCH NIE 
WYZNACZONO KIERUJĄCEGO: 
Imię i nazwisko ……………………………… 

Jednostka organizacyjna …………………… 

Do Rektora / Kanclerza  
W związku z koniecznością pracy nadliczbowej związanej ze szczególnymi potrzebami pracodawcy tj. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
proszę o zgodę  na przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy poza zwykłymi 
godzinami pracy w dniu……………. w godzinach……………… 



data 
Wnioskodawca         Kierujący pionem       Rektor/Kanclerz 
Wniosek o zgodę na pracę nadliczbową związaną ze szczególnymi potrzebami pracodawcy jest 

podstawą do uznania „nadmiarowego” czasu pozostawania w pomieszczeniach przeznaczonych do 

pracy jako godzin nadliczbowych. Tylko w sytuacjach niespodziewanych (np. przedłużenie się 

spotkania z udziałem osób spoza uczelni, wydłużająca się praca kierowcy z uwagi na warunki 

drogowe itp.) wniosek o zgodę nie stanowi warunku uznania czasu pracy poza planowanymi 

godzinami za godziny nadliczbowe. Równocześnie pozostawanie bez zgody Rektora/Kanclerza w 

pomieszczeniach przeznaczonych do pracy poza zwykłymi godzinami w innych sytuacjach niż 

opisane powyżej stanowi naruszenie przepisów porządkowych i jako takie może być podstawą do 

ukarania pracownika kara porządkową.  

 
„RUCHOMY” CZAS PRACY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH 

Administracyjnej kadrze zarządzającej i kierującym jednostkami organizacyjnymi zatrudnionym w 

ruchomym czasie pracy czas „niedopracowany” w jednych dniach z powodu zwolnienia z części dnia 

pracy i „odpracowany” w innych dniach DK rozlicza na podstawie miesięcznych zestawień czasu 

pracy, które powinny być składane nie później niż do 25 dnia miesiąca za dany miesiąc i 

uzupełnianie do 2 dnia kolejnego miesiąca za okres od złożenia.  

WZÓR ZESTAWIENIA: 

Imię i nazwisko ……………………………… 

Jednostka organizacyjna …………………… 

ZESTAWIENIE WYJŚĆ PRYWATNYCH I CZASU ICH ODPRACOWANIA w ……………………………….. 

Data wyjścia prywatnego Data odpracowania wyjścia prywatnego 

  

 

         Data, podpis  

LISTY OBECNOŚCI 
 
Elektroniczna rejestracja czasu pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w budynkach, w 
których nie ma czytników oraz portierów, bez względu na miejsce ich pracy  - osoby te potwierdzają 
obecność w pracy podpisem.  
 

 
 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA CZASU PRACY A WEJŚCIA/WYJŚCIA SŁUŻBOWE 
 
Wszyscy pracownicy objęci elektroniczną rejestracją czasu pracy (w tym administracyjna kadra 
zarządzająca i kierownicy, ale też kierowca, rzemieślnicy, pracownik dziennika podawczego) przy 
użyciu legitymacji potwierdzają: 

a) przybycie do pracy,  
b) opuszczenie pracy,  
c) wyjście poza budynek stanowiący zwykłe miejsce wykonywania lub rozpoczynania pracy 

służbowo lub prywatnie, 
d) wejście do budynku, w którym praca będzie kontynuowana.  



Początek wyjścia służbowego rejestruje się używając przycisku „wyjście służbowe start”, a powrót z 
takiego wyjścia używając przycisku „wyjście służbowe koniec”.  
Jeśli w danym dniu kończy się pracę wyjściem służbowym system zamknie czas pracy 
automatycznie po zakończeniu planowanej w rozkładzie czasu pracy na dany dzień ilości godzin. 
Jeśli praca byłaby w rzeczywistości świadczona dłużej czas zakończenia pracy należy zgłosić do DK w 
pierwszym roboczym dniu po tej dacie na druku wg poniższego wzoru. Zasady dotyczące pracy 
nadliczbowej obowiązują. 
Pierwsze wejście do budynku z czytnikiem w danym dniu, gdy wcześniej wykonywało się pracę w 
innym miejscu należy niezwłocznie zgłosić do DK na druku wg poniższego wzoru. 
 
Wzór druku potwierdzającego pracę nierejestrowaną elektronicznie (wyjście służbowe): 
Imię i nazwisko ……………………………… 

Jednostka organizacyjna …………………… 

W związku z rozpoczęciem/zakończeniem pracy poza budynkiem wyposażonym w czytnik czasu pracy 

w dniu ……………… proszę o odnotowanie mojego czasu rozpoczęcia/zakończenia pracy w tym dniu o 

godzinie……..   

Wnioskodawca         Kierujący jednostką  

Powyższe podpisuje pracownik i kierujący jednostką, a w przypadku administracyjnej kadry 

zarządzającej uczelnią, pracowników samodzielnych i kierujących jednostkami wystarczy podpis 

samego wnioskodawcy (z uwagi na samodzielność wymienionych pracowników w zakresie 

organizacji pracy).   

 
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA CZASU PRACY A NIEMOŻNOŚĆ „ODBICIA” LEGITYMACJI 

 

W przypadku zapomnienia legitymacji/zapomnienia dokonania rejestracji/niedziałania systemu 

należy niezwłocznie dostarczyć do DK druk wg poniższego wzoru: 

Wzór druku potwierdzającego pracę nierejestrowaną elektronicznie (inne powody): 
 

Imię i nazwisko ……………………………… 

Jednostka organizacyjna …………………… 

W związku z niezarejestrowaniem wejścia (i)/ wyjścia przy użyciu czytnika w dniu ……………… proszę o 

odnotowanie mojego czasu pracy w tym dniu w godzinach ……. 

Data, podpis pracownika 

Potwierdzam wykonywanie pracy w w/w czasie.  

Data, podpis kierującego 

Powyższe podpisuje pracownik i kierownik jednostki, a w przypadku administracyjnej kadry 

zarządzającej uczelnią, pracowników stanowisk samodzielnych i kierowników jednostek wystarczy 

podpis samego wnioskodawcy (z uwagi na samodzielność wymienionych pracowników w zakresie 

organizacji pracy oraz ich odpowiedzialność).   

 



 
 

KOGO NIE DOTYCZY „RUCHOMY” CZAS PRACY 
 
Tzw. ruchomy czas pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu 
pracy (sprzątający) świadczących pracę wg harmonogramu, gdyż wykonują oni pracę w ramach 
sztywno określonych godzin. 
 
Powyższe może zostać także ograniczone na innych stanowiskach, które z uwagi na konieczność 
zapewnienia obsady w określonym czasie wymagają, by pracownicy na nich zatrudnieni 
rozpoczynali pracę o stałych, z góry wiadomych godzinach. Dotyczyć to może np.  zatrudnionych na 
stanowiskach inżynieryjno-technicznych bezpośrednio związanych z dydaktyką.  
 

INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY 

Indywidualny rozkład czasu pracy ustalony może być poprzez określenie sztywnych godzin 

rozpoczęcia i zakończenia pracy (np. 09.00.-17.00.), jak i godzin ruchomych (np. rozpoczęcie pracy od 

08.30. do 09.30.), innych niż standardowe, jeśli nie jest to sprzeczne z potrzebami pracodawcy 

związanymi z organizacją pracy na danym stanowisku/w danej jednostce.Wniosek pracownika 

wstępnie akceptuje kierujący jednostką lub pionem (jeśli jest bezpośrednim przełożonym 

wnioskodawcy i nie jest to Rektor ani Kanclerz) 

Wzór wniosku dot. indywidualnego rozkładu czasu pracy jednolitego we wszystkich dniach pracy: 

Imię i nazwisko ……………………………… 

Jednostka organizacyjna …………………… 

WNIOSEK O INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY  

Proszę o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy w taki sposób, aby moje  

godziny pracy od poniedziałku do piątku przypadały na godziny ………….……../ aby moje godziny 

rozpoczynania pracy przypadały na godziny……. 

Proszę, by w/w rozkład czasu pracy zaczął obowiązywać od dnia ………………………/do dnia….. 

data 
 
Wnioskodawca         Kierujący jednostką/pionem       Rektor/Kanclerz 
 

 

 

 

 

 

 



 

Wzór wniosku dot. indywidualnego rozkładu czasu pracy różnego w poszczególnych dniach pracy: 

Imię i nazwisko ……………………………… 

Jednostka organizacyjna …………………… 

WNIOSEK O INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY  

Proszę o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy w następujący sposób:                            

 

DZIEŃ TYGODNIA:  GODZINY PRACY: 

PONIEDZIAŁEK                 …………………………. 

WTOREK                             …………………………. 

ŚRODA                                 …………………………. 

CZWARTEK                        ………………………… 

PIĄTEK                                ………………………… 

Proszę, by w/w rozkład czasu pracy zaczął obowiązywać od dnia ………………………/do dnia….. 

data 
 
Wnioskodawca         Kierujący jednostką/pionem       Rektor/Kanclerz 
 
 

ROZKŁAD CZASU PRACY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W NIEPEŁNYM WYMIARZE ETATU 
 

Rozkład podpisuje kierujący jednostką lub pionem (jeśli jest bezpośrednim przełożonym 

wnioskodawcy i nie jest to Rektor ani Kanclerz) 

Wzór rozkładu czasu pracy jednakowego w poszczególnych dniach pracy: 

Imię i nazwisko ……………………………… 

Jednostka organizacyjna …………………… 

ROZKŁAD CZASU PRACY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY  

Okres, na który ustalono rozkład ………………………………………………………………………………………………… 

Poniedziałek – piątek: godziny…………………………………………/ granice godzin rozpoczęcia pracy i długość 

pracy w dobie…………………………………. 

data 
 
Pracownik       Kierujący jednostką/pionem       Rektor/Kanclerz 
 



 
Wzór rozkładu czasu pracy różnego w poszczególnych dniach pracy: 

Imię i nazwisko ……………………………… 

Jednostka organizacyjna …………………… 

ROZKŁAD CZASU PRACY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY  

Okres, na który ustalono rozkład ………………………………………………………………………………………………… 

DZIEŃ TYGODNIA:  GODZINY PRACY: 

PONIEDZIAŁEK                 …………………………. 

WTOREK                             …………………………. 

ŚRODA                                 …………………………. 

CZWARTEK                        ………………………… 

PIĄTEK                                ………………………… 

data 
 
Pracownik         Kierujący jednostką/pionem       Rektor/Kanclerz 
 
W razie wystąpienia w okresie rozliczeniowym nadmiaru lub niedoboru zaplanowanych godzin 
pracy w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy pracownika zatrudnionego w 
niepełnym wymiarze etatu konieczne jest dokonanie korekty tego rozkładu. W przypadku 
niedokonania powyższego przez przełożonego na 7 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego 
propozycję korekty sporządza DK informując o niej niezwłocznie pracownika i jego przełożonego 
oraz uzyskując zatwierdzenie przez Rektora/Kanclerza. 

 
ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMÓW 

 
Czas pracy w harmonogramach powinien być zaplanowany na cały okres rozliczeniowy tj. w 
przypadku portierów i sprzątających na miesiąc kalendarzowy, a w wypadku pozostałych 
pracowników dla których sporządza się harmonogramy - na okresy 4-miesięczne przewidziane 
Regulaminem.  
 
W harmonogramie należy ująć pełny obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy.  
 
Niedopuszczalne jest niedoplanowanie czasu pracy (np. przez planowanie krótszego dnia pracy w 
niektórych dniach bez rekompensowania tego właściwą długością czasu pracy w innych dniach). 
 
Harmonogram powinien być sporządzony w takim czasie, by na 7 dni przed rozpoczęciem okresu 
rozliczeniowego został przedstawiony pracownikowi. Przyjęcie harmonogramu do wiadomości 
pracownik potwierdza podpisem opatrzonym datą. Analogiczny tryb należy stosować w miarę 
możliwości do zmian harmonogramu.  
 

Harmonogramy wprowadzane są przez kierujących jednostkami bezpośrednio do systemu ewidencji 

czasu pracy – instrukcję postępowania otrzymają kierownicy, których to dotyczy. 



Załącznik nr 1 

Instrukcja elektronicznego składania wniosku o zgodę na wyjście prywatne i jego odpracowanie. 

1. Pracownik loguje się na stronie: 

rcp.asp.krakow.pl używając zwykłych danych dostępowych do systemów. 

2. W górnej części strony z menu wybiera Wnioski  

 

 

 
 

i w prawej części pojawiającego się ekranu przycisk  

 
 

3. Następnie wybiera typ wyjścia i kontynuuje przyciskiem Dalej

 
4. W dalszej kolejności wybiera dzień wyjścia prywatnego 

 
 

i zatwierdza przyciskiem Dalej. 

5. Pracownicy dołączający plik zawierający skan zatwierdzonego wniosku lub .pdf 

korespondencji mailowej nie muszą wypełniać notatki. Pozostali w polu „Notatka” wpisują 

datę odpracowania i wniosek do Kanclerz/Rektora o zgodę na pozostawanie w 



pomieszczeniach ASP poza zwykłymi godzinami i zatwierdzają przyciskiem Dalej.

 
6. Pojawi się podgląd wniosku. Zatwierdza się go przyciskiem Zarejestruj wniosek

 
 


