
 

 

ZARZĄDZENIE   Nr  OR.0152-  4 /08 

BURMISTRZA  BIALEJ 

z dnia  21 stycznia 2008r 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej 

 

 

 

 

 

      Na podstawie art. 104
2
§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy / Dz. U. z 1988r 

Nr 21, poz. 94 z późn. zm/ zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Białej wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza 

Białej z dnia 7 września 2004r  Nr OR.0152-10/04 zmienionym zarządzeniem   

Nr OR.0152-8/07  z dnia 30 maja 2007r  wprowadzam  następujące zmiany: 

 

1/ w § 8  dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

    „4. Przepisy prawne, o których mowa w ust. 3 udostępnia się pracownikom na stanowisku 

     ds. kadrowych  oraz podane są do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych 

     na terenie  Urzędu” 

 

2/ § 15 otrzymuje brzmienie: 

  „ §15.1. Czas pracy  pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nie może  

     przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie  40 godzin   w pięciodniowym tygodniu 

     pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 

     2. Dniem wolnym od pracy, wynikającym z zasady pięciodniowego tygodnia pracy  

     jest sobota. 

 

     3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu ustalany jest  

     indywidualnie w umowie o pracę” 

 

3/ §16 otrzymuje brzmienie: 

    „§ 16.1. Tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników Urzędu  jest następujący: 

       1) dla pracowników administracji: 

          a) poniedziałek: od godz . 8
oo

 do godz. 16
oo

 

          b) wtorek – piątek: od godz. 7
30

 do godz. 15
30

 

              za wyjątkiem informatyka, gdzie czas pracy ustala się: 

              - poniedziałek – czwartek: od godz. 7
30

  do godz. 15
30

  

                     - piątek :  od godz. 8
00

 do godz. 16
00

 

        2)  dla  osób sprzątających: poniedziałek-piątek od godz. 12
00

 do godz.20
00

 

        3)  dla  robotnika gospodarczego: poniedziałek-piątek :od godz. 7
00

 do godz.16
00

 

                                                                     z  przerwą  w godz. od11
00

 do 12
00

 

      2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może ustalić pracownikom inne  

            godziny rozpoczynania i kończenia pracy, nie może to jednak naruszać sprawnej 

            obsługi interesantów. 
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      3. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników w niepełnym wymiarze 

            czasu pracy ustala się indywidualnie.” 

 

 

4/ po § 18 dodaje się § 18 a w brzmieniu: 

   „§ 18a. 1. Jeżeli  wymagają   tego szczególne potrzeby  pracodawcy,   pracownicy   mogą   

      być zatrudnieni  poza  ustalonymi godzinami  pracy   czy ustalonymi dniami pracy  , na 

      wyłączne  pisemne polecenie  bezpośredniego przełożonego , ostatecznie zaakceptowane 

      przez  Burmistrza lub Z-cę Burmistrza  czy Sekretarza Gminy 

 

      2. Kartę      zleceń   na pracę   w  godzinach   nadliczbowych przekazuje się  do Referatu   

      Organizacyjnego- pracownikowi prowadzącemu sprawy kadrowe 

 

      3.Za   pracę  w   godzinach   nadliczbowych  pracownicy  otrzymują  wynagrodzenie lub 

      czas wolny udzielony przez pracodawcę nie później niż do końca okresu rozliczeniowego,   

      na zasadach określonych w Kodeksie Pracy 

 

      4. Wnioski o udzielenie czasu wolnego za  godziny ponadwymiarowe, o których mowa  

       w ust. 1 , zaakceptowane   ostatecznie  przez   Burmistrza  lub Z-cę   Burmistrza   czy  

       Sekretarza Gminy przekazuje się do Referatu Organizacyjnego – pracownikowi prowa- 

       dzącemu sprawy kadrowe., który w oparciu o posiadaną dokumentację w tym zakresie  

       prowadzi ewidencję godzin nadliczbowych pracowników.” 

      

 

 5/ § 19 otrzymuje brzmienie: 

    „§ 19. Pracownicy obowiązani są stawić się do pracy w takim czasie, aby w porze rozpo- 

     czynania pracy znajdować się na stanowiskach w gotowości do pracy.” 

 

6/ § 20 otrzymuje brzmienie: 

    „§ 20. 1. Każdy pracownik po przyjściu do pracy potwierdza swoja  obecność podpisem  

    złożonym  na liście obecności prowadzonej przez Referat Organizacyjny / pracownika  

    prowadzącego sprawy kadrowe/, a wyłożonej do podpisu na parterze Urzędu. 

 

    2. Jako formę kontroli wykorzystania czasu pracy w Urzędzie  stosuje się: 

    1/ listę obecności, o której mowa w ust. 1, 

    2/ ewidencję wyjść służbowych, 

    3/ ewidencję wyjazdów/ delegacji służbowych, 

    4/ ewidencję wyjść prywatnych 

 

    3. Ewidencje określone w ust. 2  prowadzi Referat Organizacyjny, w tym określone w pkt 

    2 i 3 – pracownik ds. organizacyjnych / obsługi sekretariatu burmistrza/ a listę obecności 

    i ewidencję określoną w pkt 4  - pracownik prowadzący sprawy kadrowe. 

 

    4. Brak podpisu pracownika na liście obecności lub wpisu do jednej z ewidencji oznacza  

     nieobecność pracownika wymagającą wyjaśnienia. 

 

    5. Pracownik prowadzący sprawy kadrowe na bieżąco prowadzi kontrolę dokonywanych  

    wpisów w ewidencjach, o  których mowa w ust. 2 

 

    6. Pracownik, o którym mowa w ust. 5 prowadzi odrębną dla  każdego pracownika kartę   

    ewidencji czasu pracy oraz dokonuje rozliczenia czasu pracy 
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     7. Ewidencja, o której mowa w ust.6 obejmuje: pracę w godzinach nadliczbowych, w nie- 

    dzielę i  święta,   w porze   nocnej, w dodatkowe    dni wolne od pracy   a   także  dyżury, 

     urlopy, zwolnienia od pracy, inne usprawiedliwione i nie usprawiedliwione  nieobecności 

     w pracy. 

 

    8. Pracownik  ma  prawo wglądu do  swojej ewidencji  czasu pracy” 

 

 

7/ dodaje się § 20a w brzmieniu: 

     „§ 20a. 1.Wyjście pracownika z Urzędu w czasie pracy w celach służbowych  następuje  

     w uzgodnieniu z przełożonym i wymaga odnotowania  tego faktu w  „Ewidencji wyjść  

     służbowych”. 

 

     2. Wyjście  pracownika  z Urzędu w  czasie pracy w celach prywatnych jest dopuszczalne 

     w szczególnych przypadkach , na czas załatwienia spraw osobistych, po wcześniejszym 

     uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego i ustaleniu  zasad odpracowania czasu 

     zwolnienia. 

     Samowolne  opuszczenie miejsca pracy stanowi rażące naruszenie ustalenie porządku 

     pracy. 

 

     3. Pracownik opuszczający Urząd w sytuacji o której mowa w ust. 2 zobowiązany jest  

     dokonać wpisu  w „Ewidencji wyjść prywatnych”, odnotowując fakt wyjścia . 

     Godzinę powrotu do pracy odnotowuje się w  ewidencji niezwłocznie. Niedopełnienie tego 

     obowiązku stwarza domniemanie przebywania pracownika poza miejscem pracy do końca 

     dnia roboczego. 

 

     4. Za czas zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych pracownikowi  

      przysługuje  wynagrodzenie, pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia w ciągu 

      danego okresu rozliczeniowego. 

      Czas odpracowania zwolnienia od pracy nie jest pracą w godzinach nadliczbowych” 

 

 

 7/ dodaje się § 20b w brzmieniu: 

     „ § 20b.1.Pracownik odbywa podróż służbową stosownie do potrzeb Urzędu, po uzyska- 

     niu  delegacji.. 

 

     2. Decyzję dotyczącą wyjazdu służbowego podejmuje i podpisuje delegację służbową dla 

     pracownika, Burmistrz, Z-ca Burmistrza lub Sekretarz Gminy.” 

 

 

8/ § 29 otrzymuje brzmienie: 

   „§ 29. 1.Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia  

    ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. 

 

    2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 udzielane jest na zasadach określonych w § 20a 

    ust. 2-4 niniejszego regulaminu” 
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§ 2 

 

1. Ogłoszenie postanowień  zmian do Regulaminu Pracy następuje na naradzie pracowniczej 

    pracowników Urzędu Miejskiego w Białej. 

 

2. Sekretarza Gminy Biała zobowiązuję do zapoznania pracowników Urzędu z treścią   

    niniejszego zarządzenia 

§ 3 

 

 

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

 

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 


