ZARZADZENIE NR

(o

Starosty Olsztyriskiego
z dnia 19 lipca 2021 roku
zmieniaj4ce zarz4dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie
Na podstawie art. 42 ttst. I ustawy z dnia 2l listopada 200g roku o pracownikach samorz4dowych
(Dz. u. z 2019 r., poz. 1282 tj.) oraz art. 104 2ustawy z dnia26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r., poz. 7320 ze zn.) - zarzqdzam, co nastgpuje:

$l
w Regulaminie pracy w starostwie Powiatowym w olsztynie, stanowi4cym zalqcznlk do zarz4dzenia
Nr 45 Starosty olsztyriskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w
Starostwie Powiatowym w Olsztynie, wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany:
I

)

$ 18 ust.

1

otrzymuje brzmienie:

,,1. W Starostwie obowiqzuje:

l)

podstawowy system czasu pracy, w kt6rym czas pracy nie moze przekraczat, g godzin na
dobg i przecigtnie 40 godzin w przecigtnie pigciodniowym tygodniu piacy w przyigtyin okresie
rozliczeniowym wynosz4cym trzy miesiqce. okres rozliczeniowy pokrywa'sig z kwartalami
roku kalendarzowego.
2) r6wnowazny system czasu. pracy, w kt6rym dopuszczalne jest przedluZenie dobowego

wymiaru czasu pracy, nie wigcej jednak niZ do 12 godzin, w okresie rozliczeniowy"m
nieprzekraczajqcym I miesi4c. przedlu2ony dobowy wymiar czasu pracy jest r6wnowa2;ny
lr6tszym dobowym wymiarem czasu pracy w niekt6rych dniach lub dniami wornymi od pracj.
3) zadani6vy 5y51em czasu pracyjezeri charakter zadari, wykonywanych na danym stanowisku,
organizacja pracy lub miejsce jej wykonywania pozwalai4 na jigo ,i.to.o*uni". pracodau,ca,

po porozumieniu z pracownikiem ustala czas niezbgdny do wykonania powierzonych
zada6
uwzglgdniaj4c wymiar czasu pracy wynikaj4cy z norm okre6lonych lg ust.l pkt l,l
$

l)

$ l9 otrzymuje brzmienie:

,,1 rygodniowy rozklad czasu pracy ijego wymiar u, Starostwie z wyrqczeniem pracorvnik6w
zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obslugi, niepelnosprawnych pracujqcl,ch rv
skr6conych normach czasu pracy oraz wydzialu Komunikacji i rransportu *ru. iun,;"1."o*ynrr
stanowiskami pracy przedstawia sig nastgpuj4co:
od poniedzialku do piqtku od godz. 7* do godz. l5*
2. Pracownicy wydzialu Komunikacji i rransporhr wraz z zamiejscowymi stanowiskami pracy
pracuj4 wedlug nastgpuj4cego rozkladu czasu pracy:
poniedzialki
od godz. 7* do goar. iO*
od wtorku do czwartku od godz. 7- do godz. 15*
pi4tki
od godz. 7* do godz. 14*
3. Ustalenie ,,sztywnego" rozkladu. czasu pracy dla ka2dego dnia w tygodniu w przypadku
pracownik6w wydzialu Komunikacji i rransportu oraz pracownik6w zatrui-nionych
* n;"i"tnywymiarze czasu pracy w niekt6rych okresach rozriczeniowych porvoduje niedtp.acowarie
iub
nadpracowanie wymiaru czasu pracy. w sytuacji takiej bezpoSiedni pizelozony pracownikJrv
odpowiednio ustala dodatkowy czas do przepracowania iub do oddania )godnie .'r.iulon4 ,o.,n4
czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.
4. Dyrektor wydzialu Komunikacji irransportu sporz4dza miesigczne hannonogramy
czasu pracy
pracownik6w wydzialu i podaje im do wiadomoici co najmniej na 7 dni przed rJpocrg"iem p.u.y

w okresie, na kt6ry zostaly sporz4dzone. Wskazany termin moZe by6 niedotrzymany w przypadku

wyst4pienia nieprzewidzianych wcze6niej okolicznoSci (np.: urlop pracownika, choroba
pracownika lub czlonka rodziny).
5.?racownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsfugi pracuj4 w godzinach migdzy600 a 1900 odpowiednio do wymiaru eta,;.t z zastrzeZeniem norm okieSiony.l.,
5-t a.
6. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku konserwator i sprz4taczka poranna pracui4 od godz. 600
do godz. 1400, a zatrudnieni na stanowisku robotnik gospodarczy i sprzqtaczia popoludn-iowa od
godz. 15oo do godz.lgoo.
7. Do pracownik6w zarz4dzai4cych w imieniu pracodawcy, audytora wewngtrznego, specjalisty do
spraw bhp oraz koordynatora ds. dostgpnoSci stosuje sig zadaniowy system czasu pracy.
8. Do pracownik6w wydziafu Komunikacji irransportu, kierowc6w oraz powiatowego R zecznika
Konsument6w stosuje sig r6wnowa2ny system czasu pracy.
9. Do czasu pracy kierowc6w zatrudnionych na podstawie umowy o praca stosuje sig ustawg
o czasie pracy kierowc6w, a w zakresie nieunormowanym ustawg o pracownikach samorz4dowych
i kodeks pracy.
10. Dla pracownik6w zatrudnionych w niepelnym wymiarze czasu pracy, kt6rzy nie wykonujq
pracy od poniedzialku do pi4&u opracowywane sq z g6ry harmonogramy czasu pracy i podawani

*

do

wiadomoSci

na 7 dni przed koricem okresu

z uwzglgdnieniem norrn czasu pracy w danym okresie.

rozliczeniowego na okies nastgpny

ll.

Zmiana harmonogramu w okresie rozliczeniowym dopuszczalna jest w razie dlugotrwaiej
nieobecnosci lub choroby innego pracownika oraz w zwiqzku z wu2nymi potrzebami praiodawcy
(np.: rozwiqzania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego, urlopu na zqianie, innej
nieobecno6ci pracownika, o kt6rej pracodawca nie wiedzial tworzqc harmonogram)
l2^. Pracownicy niep-elnosprawni pracuj4cy w skr6conych normach czasu pracy pracujq od godziny
700 do godziny 1400. Na pisemny wniosek pru"o*niku niepelnosprawnego pracodawci mozi
ustali6 inne godziny pracy".
3) w g

4)

w

2l

usuwa sig ust. 2 i 4.

g 25 w ust. 5 po

kopce dodaje sig zdanie:

,,Odpracowanie mozliwejest we wszystkie dni robocze po godzinie zakoriczenia pracy,,

$2
Zmiany do regulaminu wchodz4 w zycie po uplywie dw6ch tygodni od dnia podania ich do wiadomosci
pracownik6w. Fakt zapoznania ze zmianami pracownik potwierdza w formie pisemnego o6wiadczenia
dol4czanego dojego akt osobowych.

$3
Zarz4dzenie wchodzi

w lrycie z dniem podpisania.
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