
ZARZĄDZENIE NR 79/2015
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Konopiska

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z póżn.zm.), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ), w związku z art. 104 i 104¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy 
(Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z póżn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Konopiska stanowiącym 
Załącznik do Zarządzenia nr 41/2009 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konopiska:

1) w § 7 skreśla się pkt 2.

2) Rozdział IV Czas Pracy otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Czas pracy w urzędzie wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu 
pracy.

§ 13. W urzędzie obowiązuje system równoważnego czasu pracy, z możliwością przedłużenia dobowego 
wymiaru czasu pracy do 12 godzin w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym.

§ 14. Dla pracowników, za wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi, ustala się 
następujące godziny pracy:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.00 do godz. 15.00
- wtorek: od godz. 8.00 do godz. 16.00

§ 15. 1. W każdy wtorek od godz. 7.00 do godz. 8.00 oraz od godz. 16.00 do godz. 17.00 wyznaczeni     
pracownicy będą pełnili dyżury w urzędzie.

2. Pracownicy wskazani do dyżuru, o którym mowa w ust. 1 świadczą pracę w najbliższy piątek w godz. 
od 7.00 do godz. 13.00.

3. Kierownicy referatów do 15-go każdego miesiąca, przekazują  mailowo  na adres sekretariatu  
propozycje dyżurów w swoim referacie.

4. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

5. Harmonogram, po zatwierdzeniu przez Kierownika Referatu Organizacyjnego, w terminie do 20-go 
miesiąca poprzedzającego dyżur udostępniany będzie pracownikom.

§ 16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może ustalać indywidualny czas pracy.

§ 17. Godziny rozpoczęcia i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 
pracy oraz pracowników obsługi ustala się indywidualnie.

§ 18. Rokład czasu pracy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego obejmujący pracę w soboty w wymiarze 
niezbędnym do obsługi uroczystości zawarcia związku małżeńskiego, w zamian za inny dzień wolny od 
pracy spośród dni od poniedziałku do piątku, co winno być ujęte w harmonogramie z zachowaniem norm 
czasu pracy, określonych w §12 i 13.

§ 19. Dopuszcza się wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy tylko w przypadkach uzasadnionych 
rodzajem pracy.

§ 20. Pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15 - 
minutowa przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy, pod warunkiem, że nie zakłóci ona obsługi 
interesantów.
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§ 21. Pora nocna obejmuje czas pracy w wymiarze 8 godzin, od godziny 22.00 wieczorem do godziny 6.00 
rano. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 
określonej przepisami o wynagrodzeniu.

§ 22. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, na polecenie przełożonego wykonuje on prace w godzinach 
nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedzielę i święta.

§ 23. Przepisu §22 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz bez ich zgody do pracowników samorządowych 
sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do 
ośmiu lat.

§ 24. Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca świadczona na wyraźne polecenie przełożonego 
w godzinach przekraczających 8- godzinną dzienną normę czasu pracy i przeciętnie 40- godzinną normę 
tygodniową lub przedłuzony dobowy wymiar czasu pracy.

§ 25. Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w §22 
nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 5 godzin na dobę i 150 godzin w roku 
kalendarzowym.

§ 26. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć przeciętnie 
48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

§ 27. Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych 
przysługuje wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze z tym że wolny czas, na wniosek 
pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego 
zakończeniu.

§ 28. Pracodawca jest uprawniony okresowo zmieniać stosowany dotychczas system czasu pracy lub długość 
okresu rozliczeniowego.”;

3) Załącznik numer 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia,

4) Załącznik numer 4 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku tj., po upływie 2 tygodni od podania do 
wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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                                                                                     Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 79/2015 z dn. 15.09.2015r
                                                                                   

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konopiska 

          Tabela przydziału środków ochrony indywidualnej  oraz odzieży i obuwia roboczego pracowników zatrudnionych w  Urzędzie  Gminy
Konopiska

Lp.
Stanowisko pracy Zakres wyposażenia Okres

używalności
Środki czystości
i napoje

Norma przydziału Uwagi

1.

Archwista chusta na głowę 
fartuch z tkanin syntetycznych
rękawice tekstylne 

12 m-cy
24 m-cy
do zuzycia

mydło
ręcznik
herbata
pasta bhp

100 g /m-c
1/rok
100g/m-c
1kg/m-c

2.

robotnik gospodarczy,
placowy itp. 

czapka drelichowa
ubranie drelichowe
koszula flanelowa
trzewiki
kurtka ciepłochronna
buty gumowe
rękawice ochronne
okulary ochronne i przyłbica do
koszenia trawy 

12 m-cy
12 m-cy
12 m-cy
24 miesiące
do zużyciax

do zużycia
do zużycia
do zużycia 

mydło
ręcznik
herbata
pasta bhp
woda mineralna

100 g /m-c
1/rok
100g/m-c
1kg/m-c
wg potrzeb
w okresie letnim

3

konserwator na
składowisku

czapka drelich
ubranie drelichowe
koszula flanelowa
trzewiki
kurtka ciepłochronna
kurtka przeciwdeszczowa
buty gumowe
rękawice ochronne

12 m-cy
12 m-cy
12 m-cy
24 miesiące
do zużycia
do zużycia
do zużycia
do zużycia

mydło
ręcznik
herbata
pasta bhp
woda mineralna

100 g /m-c
1/rok
100g/m-c
1kg/m-c
wg potrzeb
w okresie letnim
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4

sprzątaczka chusta na głowę
fartuch ochronny
trzewiki profilaktyczne
rękawice gumowe

12 m-cy
12 m-cy
12 m-cy
do zużycia

mydło
ręcznik
herbata
pasta bhp

100 g /m-c
1/rok
100g/m-c
1kg/m-c

5
pracownicy biurowi ------------------------- -------------- mydło

ręcznik
herbata

100 g /m-c
1/rok
100g/m-c

6

Pracownicy wychodzący
w teren z Referatu
Gospodarki i Rozwoju
oraz Samodzielny
Specjalista ds Gospodarki
Nieruchomościami
Komunalnymi 

buty gumowe / trzewiki
kurtka przeciwdeszczowa 

48 m-cy
48 m-cy

-------------- ----------------

7
Opiekun dzieci i
młodzieży

trzewiki
kurtka przeciwdeszczowa 

12 m-cy
24 m-cy 

mydło
ręcznik
herbata

100 g/m-c
1/rok
100 g/m-c

Pranie i konserwacja odzieży przez pracownika – ekwiwalent w wysokości 5,- zł miesięcznie

x/ do zużycia należy rozumieć okres 48 miesięcy

Podstawa prawna art.2376,, 2377, 2379 KP
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Zał. nr 2  do Zarządzenie  nr  79/2015 z dn. 15.09.2015r. 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konopiska  

HARMONOGRAM DYŻURÓW W MIESIĄCU ……………………… 

REFERAT: ………………………………………………………………………………………………….. 

L.P. TERMIN DYŻURU NAZWISKO I IMIĘ PRACOWNIKA 
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