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PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA 


z dnia 30 listopada 2011 r. 

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

Dzia~ajqc 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, poz. 97 z p6zn. zm.), 

zarzctdzam, co nast,puje: 

§ 1. 

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

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

1) 	 W za~qczniku Nr 2 poz. 4 tabeli otrzymuje brzmienie jak ponizej, po poz. 4 dodaje si~ poz. 41 w 

brzmieniu jak w tabeli: 

lp. grupa pracownicza dni tygodnia/godziny dni tygodnia/godziny 

rozpocz~cia i zakonczenia rozpocz~cia i zakonczenia 

pracy pracy 

okres rozliczeniowy okres rozliczeniowy 

..4. pracownicy WydziaJ6w: GK, AR, I grupa II grupa 

GE, ED, ZD, PKU, SR, FN, KR, od poniedzia~ku od poniedziaJku 

BRM, BP, 01, EDG, BOK, BOI, do piqtku 
do wtorku 

pracownicy USC pracujqcy od 

poniedziaJku do piqtku, 7.30 -15.30 
7.30 -15.30 

pracownicy Kancelarii Og61nej w sroda 

ORA 7.30-17.00 

czwartek 

7.30-15.00 

piqtek 

7.30-14.30 

1 miesiqc"; 



· . 


,,4. pracownicy Wydziaf6w: I grupa II grupa III grupa IV grupa 

KM i SO (pracownicy III grupy 

obsfugujq punkty obsh.~gi 

mieszkanc6w pofoione w 

centrach kulturalno~handlowych 

na terenie miasta Rzeszowa w 

niedziel~ i poniedziafek wg 

harmonogramu ustalonego przez 

dyrektor6w Wydziaf6w, a od 

wtorku do czwartku pracujq w 

wydziale, 

jak I grupa 

z poz. 4 

jak II grupa z 

poz. 4 

od wtorku 

do czwartku 

7 .30~15.30, 

poniedziafek 

i 

niedziela 

10.00-18.00 

od wtorku 

do soboty 

10.00-18.00 

1 miesiqc, 

pracownicy IV grupy obsfugujq 
1 miesiqc 

punkty obsfugi mieszkanc6w od 

wtorku do soboty wg 

harmonogramu ustalonego przez 

dyrektor6w Wydziaf6w 

2) W zafqczniku Nr 2 w poz. 1 tabeli dodaje si~ symbole Wydziafu Zam6wieri Publicznych -"ZP". 

§ 2. 

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

pracownik6w przez rozesfanie po 1 egzemplarzu zarzqdzenia do wszystkich wydziaf6w, stanowisk 

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