
ZARZJ\DZENIE Nr }.'t... 12012 


PREZYDENTA MIA5TA RZE5Z0WA 


z dnia 4 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urz~du Miasta Rzeszowa. 

Dzialajqc na podstawie art. 104 § 1, art. 1042 § 1 i art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, paz. 97 z p6in. zm.), 

zarzC\.dzam, co nast~puje: 

§ 1. 

W Regulaminie Pracy Urz~du Miasta Rzeszowa, ustalonym Zarzqdzeniem Nr 55/2009 

Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 lipca 2009 r., z p6in . zm . wprowadza si~ nast~pujqce zmiany: 

1) w § 9 ust. 710trzymuje brzmienie: 

"i . Czas pracy pracownik6w samorzqdowych z wydzial6w: Komunikacji (KM), Spraw 

Obywatelskich (SO) -pracujqcych w punktach obslugi mieszkanc6w polozonych poza siedzibq 

wydzial6w oraz pracownik6w Urz~du Miasta pracujqcych w punktach informacyjnych Urz~du 

Miasta polozonych poza siedzibq Urz~du Miasta maze przypadac w sobot~ . 

Pracownikom, a kt6rych mowa w ust. iRegulaminu za prac~ w sobot~ przysluguje dzien 

dodatkowo wolny w poniedzialek poprzedzajqcy sobot~, w kt6rq swiadczq ani prac~ ."; 

2) w zalqczniku Nr 2 do Regulaminu paz. 41 otrzymuje brzmienie: 

Lp. grupa pracownicza dni tygodnia godziny rozpocz~cia 

i zakor'iczenia pracyl 

okres rozliczeniowy 

4' . pracownicy wydzial6w: 

KM ,50 pracujqcy w punktach 

obslugi mieszkanc6w w soboty ad wtorku do soboty 

praca w wydziale 

7.30-15.30 

praca w punkcie obstugi 

10.00-18.00 

wg harmonogramu 

1 miesiqc 

3) w zalqczniku Nr 2 do Regulaminu dodaje si~ paz. 42
, paz. 43 i paz. 44W brzmieniu: 



Lp. grupa pracownicza 

,,4L. pracownicy wydzial6w: 

KM,SO 

pracujqcy w punktach obslugi 

mieszkar'lc6w poza sobotq 

4~. pracownicy Urz~du Miasta 

Rzeszowa pracujqcy w punktach 

informacyjnych 

w soboty 

4Q

• pracownicy Urz~du Miasta 

Rzeszowa pracujqcy w 

punktach informacyjnych 

poza sobotq 

dni tygodnia 

od poniedzialku 

do piqtku 

od wtorku do soboty 

od poniedzialku 

do piqtku 

godziny rozpocz~cia 

i zakonczenia pracyl 

okres rozliczeniowy 

praca w wydziale w 
godzinach jak w poz. 4 tabeli, 

praca w punkcie obslugi 

10.00-18.00 

wg harmonogramu 

1 miesiqc 

od wtorku do piqtku 

praca w wydziale 

7.30-15.30, 

sobota 


praca w punkcie 


informacyjnym 


9.00-17.00 


wg harmonogramu 


1 miesiqc 

poniedzialek 

praca w wydziale 

7.30-15.30, 

od wtorku do picttku 

praca na punkcie 

informacyjnym 

9.00-17.00 

1 miesiqc 

http:9.00-17.00
http:7.30-15.30
http:9.00-17.00
http:7.30-15.30
http:10.00-18.00


§ 2. 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie po uptywie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomosci 

pracownik6w przez rozestanie po 1 egzemplarzu zarzqdzenia do wszystkich wydziat6w, stanowisk 

jednoosobowych i kom6rek na prawach wydziatu Urz~du Miasta Rzeszowa. 

TARZ 
M T RZESZOWA ~rein Stopa 


