
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 15 czerwca 2020 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 2020 r., poz. 713), 
art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), 
w związku z art. 104 i 104¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z póżn.zm.) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Konopiska stanowiącym 
Załącznik do Zarządzenia nr 94/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konopiska: 

1) w rodziale IV Czas Pracy §16 otrzymuje brzmienie:  "§16. Dla pracowników, za wyjątkiem pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach obsługi, ustala się następujące godziny pracy: 

- poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00 
- wtorek: od godz. 8.00 do godz. 17.00 
- piątek od godz. 7.00 do godz. 14.00'' 

2) skreśla się §17. 

3) w załączniku nr 1 do Regulaminu Pracy w §3 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: 

„5. W przypadku nieobecności pracownika z powodu zwolnienia lekarskiego, urlopu wypoczynkowego, 
urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, świadczenia 
rehabilitacyjnego, opieki nad dzieckiem lub innej nieobecności pracownika w pracy dłużej niż 1 miesiąc 
nie przysługują środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zawarte w Tabeli przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracowników zatrudnionych w Urzędzie 
Gminy Konopiska stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konopiska”.. 

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku . 

 

  
 

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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