
ZARZĄDZENIE  Nr 32/2019
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia  1 kwietnia  2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Hajnówka .

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  506  ),  art  104¹ i  104² § 2  Kodeksu  pracy
( Dz.U. z 2018 r. poz. 917,  poz. 1000, poz. 1076, poz. 1608, poz. 1629, poz. 2244,
poz. 2215, poz. 2245, poz. 2377 ), art. 42 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2018 r. poz.2160, poz.1669) zarządzam co
następuje:

§ 1

W  Regulaminie  Pracy  Urzędu  Miasta  Hajnówka  stanowiącym  załącznik  do
zarządzenia Nr 46/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie
ustalenia  Regulaminu  Pracy  Urzędu  Miasta  Hajnówka  zmienionym zarządzeniem
Nr  115/18  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  z  dnia  18  września  2018  r.  w  sprawie
wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Hajnówka wprowadza się
następujące zmiany:

1) § 24 otrzymuje brzmienie:
1.  Niedziela i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy są
     dniami wolnymi od pracy.
2.  Za pracę w niedzielę lub święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy
     godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 następnego dnia.
3.  Praca wykonywana w godzinach 22.00 do 6.00 jest pracą w porze nocnej.
4.  Pracodawca może ustanowić w drodze zarządzenia dzień roboczy dla
     pracowników dniem wolnym od pracy, pod warunkiem wyznaczenia soboty,
     przypadającej w danym okresie rozliczeniowym, jako dnia pracy.
5. Pracodawca w uzasadnionych przypadkach, może również obniżyć
    odrębnym zarządzeniem w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu
    pracy – nie wiecej niż 16 godzin, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
   w szczególności z okazji innych świąt niż wymienione w ust. 1 lub innych
   uroczystości.     

§ 2

Zmienione  postanowienia  Regulaminu  Pracy  wchodzą  w  życie  po  podpisaniu  i
upływie 2 tygodni od podania ich do wiadomości pracowników.

              
                        B U R M I S T R Z

                                                                                                     Jerzy Sirak 


