Zarządzenie nr 96/2006
Rektora Akademii Medycznej w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy AM w Warszawie
Na podstawie: art. 104 § 1 i art. 1042 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
oraz § 50 ust. 5 Statutu Akademii Medycznej w Warszawie zarządza się, co
następuje:
§1
Wprowadza się „Regulamin Pracy Akademii Medycznej w Warszawie”, zwany dalej
„Regulaminem”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni mogą wprowadzać w ramach
obowiązujących przepisów oraz unormowań ustalonych w Regulaminie,
szczegółowe uregulowania, dotyczące systemów i rozkładów czasu pracy
oraz organizacji pracy, po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Kadr lub Kanclerza,
zgodnie z kompetencjami, określonymi w § 96 Statutu Akademii Medycznej
w Warszawie.
2. Odrębne uregulowania, o których mowa w pkt. 1, wymagają złożenia
umotywowanego wniosku i są wydawane w formie pisemnej zgody Prorektora
ds. Kadr lub Kanclerza.
3. Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych prowadzi ewidencję stosowanych
systemów i rozkładów czasu pracy w jednostkach organizacyjnych uczelni.
§3
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania
z treścią Regulaminu podległych pracowników, w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej jednostce organizacyjnej, w terminie dwóch tygodni od wydania
niniejszego zarządzenia.
2. Potwierdzenie zapoznania pracowników z treścią Regulaminu winno być
dokonane w formie pisemnej i przekazane do Działu Kadr, Płac i Spraw
Socjalnych.
§4
Zobowiązuje się kierownika Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych do zapoznawania
z treścią Regulaminu każdego nowo zatrudnianego pracownika.
§5
Traci moc zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie nr 80/2006
z 12 października 2006 r.
§6
Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej uczelni z dniem
podpisania zarządzenia i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Regulamin uzgodniono ze:

Związkiem Zawodowym Pracowników AM w Warszawie
Kołem NSZZ „Solidarność” przy AM w Warszawie
Związkiem Zawodowym Pracowników Administracji i Obsługi
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Rektor

