
Zarządzenie nr 19/12/2015

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 16 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca
2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin

Na podstawie art. 104²  § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 i § 22 ust. 1 Regulaminu
Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr
100/2011  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  24  lutego  2011  r.  w  sprawie  nadania
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W  Regulaminie  Pracy  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącym  załącznik  do 
zarządzenia  nr  50/6/2012 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  18  czerwca  2012  r. 
w sprawie  ustalenia  Regulaminu  Pracy  Urzędu  Miasta  Lublin,  zmienionym 
zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin: nr 25/12/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r., nr 
37/12/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., 20/5/2015 z dnia 7 maja 2015 r. oraz 87/7/2015  
z dnia 31 lipca 2015 r. wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 49:
a)  w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaświadczenie  lekarskie,  wystawione  zgodnie  z  przepisami  ustawy 
     o świadczeniach  pieniężnych  z  ubezpieczenia  społecznego  w  razie 
     choroby i macierzyństwa w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 
     2015 r.  -  w ciągu 7  dni  od  daty jego otrzymania,  niedopełnienie tego 
     obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego 
     mu  za  okres  od  8  dnia  niezdolności  do  pracy  do  dnia  dostarczenia 
     zaświadczenia lekarskiego;”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisów  ust.  3  pkt  1  nie  stosuje  się  w  przypadku  zaświadczenia 
     lekarskiego,  wystawionego  zgodnie  z  przepisami  ustawy 
     o świadczeniach  pieniężnych  z  ubezpieczenia  społecznego  w  razie 
     choroby i macierzyństwa w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 
     2016 r.”;

2) § 62 otrzymuje brzmienie:
„§ 62

1. Pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do lat czterech nie wolno 
    bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz 
    nie wolno delegować go poza stałe miejsce pracy.
2. Pracownika sprawującego pieczę nad osobą wymagającą stałej opieki lub 
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    opiekującego  się  dziećmi  w  wieku  do  lat  8  nie  wolno  bez  jego  zgody 
    zatrudniać  w  godzinach  nadliczbowych,  w  porze  nocnej  ani  w  niedziele 
    i święta.
3. Pracownik  wychowujący  dziecko  do  14  roku  życia  zobowiązany  jest  do 
    złożenia  w  terminie  do  15  stycznia  każdego  roku  kalendarzowego 
    oświadczenia  o  zamiarze  korzystania  ze  zwolnienia  od  pracy 
    przysługującemu  mu  w wymiarze  16  godzin  albo  2  dni,  z  zachowaniem 
    prawa do wynagrodzenia.
4. O  sposobie  wykorzystania  w  danym  roku  kalendarzowym  zwolnienia, 
    o którym  mowa  w  ust.  3,  decyduje  pracownik,  w  pierwszym  wniosku 
    o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku.
5. Wzór  wniosku o  udzielenie  zwolnienia,  o  którym mowa w ust.  3  stanowi 
    załącznik nr 9a do Regulaminu.
6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, udzielane w wymiarze godzinowym, dla 
    pracownika  zatrudnionego  w niepełnym wymiarze  czasu  pracy ustala  się 
    proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.
7. Pracownicy,  o  których  mowa  w  ust.  1-3,  są  zobowiązania  do  złożenia 
    „Oświadczenia”, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu.”.

§ 2

1. Załączniki  nr  6  i  10  do  Regulaminu,  o  którym  mowa  w  §  1,  otrzymują 
              brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia.

2. Dodaje  się  załącznik  nr  9a  do  Regulaminu  w  brzmieniu  określonym 
              w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  opublikowania  na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.lublin.eu z mocą obowiązującą:

1) od dnia 1 stycznia 2016 r. w zakresie przepisów § 1 pkt 1;
2) od dnia 2 stycznia 2016 r. w zakresie przepisów § 1 pkt 2 i § 2.

Uzgodniono:                                                  Prezydent Miasta Lublin
Komisja NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
przy Urzędzie Miasta Lublin                                (-) Krzysztof Żuk

Lublin, dnia 15 grudnia 2015 r.

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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