
Zarzctdzenie Nr 1'+ 12012 r. 

Prezydenta Miasta Rzeszowa 

z dnia 16 marea 2012 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie Praey UrzQdu Miasta Rzeszowa. 

Ozialajqc na podstawie art. 104 § 1, art. 1042 § 1 i art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (Oz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 97 z p6zn. zm.), 

zarzctdzam, co nastQPuje: 

§ 1. 

W ReguJaminie Praey UrzQdu Miasta Rzeszowa, ustalonym Zarzqdzeniem Nr 55/2009 

Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 lipca 2009 r., z p6zn. zm. wprowadza si~ 

nast~pujqce zmiany: 

1) w § 9 dodaje si~ ust. 71 w brzmieniu: 

,,71
. Czas pracy urz~dnik6w samorzqdowych z wydzial6w: Komunikacji (KM), Spraw 

Obywatelskich (SO) oraz Promocji i Wsp6lpracy Mi~dzynarodowej (WPM), 

- pracujqcych na punktach obslugi mieszkanc6w i punktach informacyjnych 

polozonych poza siedzibq wydzial6w, moze przypadac w soboty i niedziele. 

Pracownikom grupy III przysluguje wtedy dzien dodatkowo wolny we wtorek i dzien 

wolny za prac~ w niedziel~, a pracownikom grupy IV przysluguje dzien dodatkowo 

wolny w poniedzialek - udzielany w tygodniu nast~pujqcym po pracy w sobot~ lub 

niedziel~." ; 

2} w § 9 dodaje si~ ust.121 w brzmienie: 

,,121. Oyrektorzy wydzial6w, 0 kt6rych mowa w ust. 71 opracowujq miesi~czne 

harmonogramy czasu pracy dla pracownik6w pracujqcych na punktach obslugi 

mieszkanc6w i punktach informacyjnych polozonych poza siedzibq Urz~du Miasta, 

z uwzgl~dnieniem postanowien Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Urz~du Miasta 

Rzeszowa. "; 

~) w zalqczniku Nr 2 poz. 41 otrzymuje brzmienie jak w tabeli: 



Lp. grupa pracownicza dni tygodnia/godziny 
rozpocz~cia i zakonczenia 

pracy 
okres rozliczeniowy 

dni tygodnia/godziny 
rozpocz~cia i zakonczenia 

pracy 
okres rozliczeniowy 

.41 
. pracownicy Wydziaf6w: WPM, KM, 

SO, w tym pracownicy 

obsfuguja..cy punkty obsfugi 

mieszkanc6w i punkty 

informacyjne potoi:one poza 

siedzibaml UrzQdu Miasta 

I grupa 

jak pracownicy 
I grupy 

z poz. 4 tabeli 

II grupa 

jak pracownicy 
II grupy 

z poz. 4 tabeli 

III grupa 

pracownicy 
obsfuguja..cy 

punkty obstugi 
mieszkanc6w 

i pracuja..cy 
w wydziatach 

w wyznaczone w 
harmonogramie 

tygodnie 
praca 

w niedziel~ 
i poniedziafek 

na punkcie 
obsfugi 

mieszkanc6w 

od 10.00do 18.00, 

w pozostafe dni 
tygodnia ustalone 
w harmonogramie 

praca w wydziale 

od 7.30 do 15.30 

wg harmonogramu 
ustalonego przez 

dyrektora wydziatu 

1 miesia..c 

IV grupa 

pracownicy 
obstuguja..cy 

punkty obstugi 
mieszkatic6w 

od wtorku do 
soboty 

praca na punkcie 
obstugi 

od 10.00 do18.00 

oraz 

pracownlcy 
obstuguja..cy 

punkty 
informacyjne 

od wtorku do 
soboty 

praca na punkcie 
informacyjnym 

od 9.00 do17.00 

1 miesia..c 

§2. 

Zarzctdzenie wchodzi w zycie pO upiywie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomosci 

pracownik6w przez rozesfanie po 1 egzemplarzu zarzctdzenia do wszystkich wydziaf6w, 

stanowisk jednoosobowych i kom6rek na prawach wydzia{u Urz~du Miasta Rzeszowa. 
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