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Z DNIA IPAZ,DZIERNIKA 2OI9 T.

w sprawie list obecnoSci pracownik6w zatrudnionych
w Pionie Dziekana Wydzialu Inrynierii Produkcji

Na podstawie $ 19 ust. 4 Regulaminu pracy wprowadzonego Zarz4dzeniem Nr 7312019 Rektora

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawit z dnia 18 wrzeSnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Pracy obowiqzuj4cego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroclawiu informujg, co nastgpuje:

$l
1. Pracownicy Wydzialu InZynierii Produkcji niebgd4cy nauczycielami akademickimi zatrudnieni w Pionie

Dziekana, kt6rzy nieobjgci sq prac4 w systemie zadaniowego czasu pracy zobligowani s4, zgodnie z
Regulaminem pracy, do rejestrowania czasu pracy poprzez podpisanie listy obecnoSci bezpo5rednio po

przyj6ciu i przed wyjSciem z pracy. Wz6r listy obecnoSci stanowi zalqcznik nr 2 do Regulaminu pracy. Wersja
edytowalna list obecnoSci znajduje sig na

http ://www.ue.wroc. pllpracownicy/8 5 73ldokumenty_osobowe.html
2. Czas pracy pracownik6w Pionu Dziekana Wydzialu InZynierii Produkcji rejestrowany jest na trzech listach

obecnoSci:

na liScie nr 1 rejestrowany jest czas pracy kierownika i pracownik6w Biura Wydzialu;

na liScie nr 2arejestrowany jest czas pracy pracownik6w obsfugi administracyjnej Wydzialu budynku C, na

liScie 3a - czas pracownik6w inLynieryjno-technicznych budynku C (bud. C, pok. I l9);
na liSci nr 3a rejestrowany jest czas pracy pracownik6w obstrugi administracyjnej Wydzialu budynku H, na

liScie 3b - czas pracownik6w inrynieryjno-technicznych budynku H (bud. H, pok. 403).

3. Do wykladania list obecnoSci do podpisu pracownikom Pionu Dziekana Wydzialu InZynierii Produkcji oraz

do ich dostarczania, nie p6Zniej niL do 5 dnia roboczego nastgpnego miesi4ca, do Dzialu Kadr, po uprzednim
i ch sprawdzen iu i p o dp i s anit pr zez D ziekana zob ow iqzuj g :

kierownika biura Wydzialu In2ynierii Produkcji - lista nr 1;

mgr Malgorzatg JastrzEbsk4 - lista nr 2ai3a;
mgr Martyng Roczek - lista nr 2b i3b;

Niniejsza procedura rejestracji czasu pracy pracownik6w Wydzialu Inzynierii Produkcji niebgd4cych

nauczycielami akademickimi wchodziw Lrycie z dniem 02 paldzienika2}l9 r.
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