Zarządzenie
Starosty Krapkowickiego
Nr AO.120.15.2015
z dnia 13 marca 2015r.
w sprawie:

zmiany zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.21.2013 z dnia
13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie
Powiatowym w Krapkowicach.

Na podstawie art. 104 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.21.2013 z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach
wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 55 otrzymuje brzmienie:
„§ 55. 1.Czas pracy pracowników samorządowych wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40
godzin tygodniowo, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 3-miesięcznym okresie
rozliczeniowym.
2. W uzasadnionych przypadkach mogą być zastosowane inne rozkłady czasu pracy zgodnie
z Kodeksem pracy.
3. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w pkt 1 rozpoczyna się odpowiednio pierwszego dnia
miesiąca danego okresu rozliczeniowego, a kończy ostatniego dnia miesiąca okresu
rozliczeniowego (styczeń – marzec; kwiecień – czerwiec; lipiec - wrzesień; październik –
grudzień).
4. W 2015 r. ustala się następujące okresy rozliczeniowe, które, rozpoczynają się
odpowiednio pierwszego dnia miesiąca danego okresu rozliczeniowego, a kończy ostatniego
dnia miesiąca okresu rozliczeniowego: styczeń – marzec; kwiecień – maj; czerwiec - wrzesień;
październik – grudzień”.
2)
w § 59 po ust. 8 dopisuje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Harmonogramy, o których mowa w ust. 4 w uzasadnionych przypadkach spowodowanych
dłuższą nie planowaną nieobecnością pracownika ujętego w harmonogramie, a powodującą
brak ciągłości pracy na danym stanowisku należy niezwłocznie zmienić.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 3. Zmiana Regulaminu pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania
go do wiadomości pracowników.
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