
Zarządzenie Nr Or.120.9.2011
Wójta Gminy Z ębowice z dnia 16 grudnia 2011 roku.

                               w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.

       Na podstawie art.104² § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U z 1998r.Nr 21, poz 94 z pózn.zm),
art. 33, ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz 1591 z póz.zm),
art.42 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz.1458 z
pózn.zm), oraz ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców ( Dz.U z 2004 r.Nr 92,poz 879 z pózn.zm)

zarządzam, co następuje:

§1

     W obowiązującym Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach z dnia 12 mają 2011 roku
( Zarządzenie Wójta Gminy w Zębowicach Nr  Or.120.3.2011 ) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

W rozdziale 3.Czas pracy § 16 -  wprowadza się zapisy pkt 10 o następującej treści:

Pracownik samorządowy moŜe być zatrudniony :
        a. w podstawowym systemie czasu pracy,
        b. w równowaŜnym systemie czasu pracy:
          - Czas pracy pracowników zatrudnionych w równowaŜnym czasie pracy nie moŜe przekroczyć 12 godzin 
             na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc.
          -  Dobowy wymiar czasu pracy wynosi od 3 do 12 godzin, dopuszcza się równowaŜenie czasu pracy   

poprzez udzielenie dodatkowych harmonogramowych dni wolnych od pracy.
          -  Pracodawca moŜe wprowadzić równowaŜny czas pracy dla pracownika indywidualnego.
             Godziny  rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika indywidualnego ustala  pracodawca w 

harmonogramie pracy. 
        c. w zadaniowym systemie czasu pracy,
        d. w systemie  zmianowym tj. na dwie zmiany.
O wyborze systemu czasu pracy decyduje Pracodawca.  

W rozdziale 4.Usprawiedliwianie nieobecności -  skreśla się zapisy  § 24, wprowadza się zapisy § 24 o
następującej treści:

1.Pracodawca moŜe zwolnić pracownika od wykonywania pracy na czas niezbędny do załatwienia waŜnych
spraw osobistych lub rodzinnych.
2.Czas zwolnienia naleŜy odnotować w ewidencji wyjść prywatnych i godzin nadliczbowych znajdujący się w
sekretariacie.
3.Za czas niewykonania  pracy pracownik zachowuje wynagrodzenie tylko wówczas, gdy odpracuje prywatne
wyjście w  dniu w którym korzystał z czasu wolnego. Odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach
nadliczbowych. Dopuszczalne jest takŜe  rozliczenie w ramach godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym
w którym udzielono czasu wolnego.
4. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek pracownika, pracodawca moŜe zwolnić pracownika  od
wykonywania pracy na czas niezbędny do załatwienia waŜnych spraw osobistych, bez obowiązku odpracowania i
przy zachowaniu  przez pracownika  prawa do wynagrodzenia. 
5.W przypadku gdy do końca okresu rozliczeniowego w którym prywatne wyjście nastąpiło, nie nastąpi
rozliczenie lub odpracowanie, pracownik nie zachowuje prawa do  wynagrodzenia za pracę niewykonaną.
6.Przebywanie na terenie zakładu pracy, po godzinach pracy tylko za pisemną zgodą pracodawcy.
7.Czas zwolnienia wpisuje się  i rozlicza   w  miesięcznej ewidencji czasu pracy .

W rozdziale 6.Udzielanie urlopów § 31 -  skreśla się zapisy pkt 6 , wprowadza się zapisy pkt 6 o następującej
treści: Przy udzielaniu urlopu zaległego stosuje się następujące zasady:

       a)   urlop zaległy naleŜy udzielić pracownikowi najpóŜniej do 30 września następnego roku kalendarzowego,



       b)   pracodawca ustala z pracownikiem termin do jakiego pracownik wykorzystuje zaległy urlop, jednak nie  
później niŜ do 30 września następnego roku kalendarzowego.

        

W rozdziale 3.Czas pracy -  skreśla się zapisy § 18, wprowadza się zapisy  § 18 o następującej treści: 

       1.   Za pracę w porze nocnej uwaŜa się pracę wykonywana od godzinę 22:00 do godziny 6:00 dnia 
następnego.

       2.   Za pracę w porze nocnej kierowców uwaŜa się pracę  od godziny 00:00 do 04:00.
    (Stosuje się  wyłącznie do ustalenia czasu pracy kierowcy).
       a)   W przypadku pracy wykonywanej przez kierowcę w porze nocnej, czas pracy nie moŜe przekroczyć 10  

godzin w kaŜdej dobie.

W załączniku  Nr 5 do regulaminu pracy – Czas pracy Grupy Technicznej  -  wprowadza się zapisy   pkt. 7 o
następującej treści: 

W przypadku pracy wykonywanej przez kierowcę w porze nocnej, czas pracy nie moŜe przekroczyć 10 godzin w
kaŜdej dobie.

W załączniku  Nr 5 do regulaminu pracy – Czas pracy Grupy Technicznej  -  wprowadza się zapisy   pkt. 8 o
następującej treści: 

 Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy, oświadcza na piśmie o wymiarze zatrudnienia albo o
niepozostaniu w zatrudnieniu na stanowisku kierowcy u innego pracodawcy.
            

  §3

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem  01 stycznia  2012 roku.


