
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 7/12/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 1 grudnia 2016 r.

w  sprawie  upoważnienia  Pani  Ewy  Rewakowicz  -  Dyrektora  Biura
Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Urzędu  Miasta  Lublin  do
podpisywania  formularzy  zgłoszeniowych  dotyczących  uczestnictwa
pracowników  w  szkoleniach,  seminariach,  konferencjach  i  innych  formach
podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych,  podpisywania  wniosków  o  zgodę  na
podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  pracowników  podległej  komórki
organizacyjnej  oraz  podpisywania  umów  o  podnoszenie  kwalifikacji
zawodowych

Na podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), § 22 ust. 1 i § 25 ust. 1 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik nr 1 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.) oraz art. 103  § 1 ustawy z dnia⁴
26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1666) zarządzam,  co 
następuje:

§ 1

1. Upoważniam Panią Ewę Rewakowicz – Dyrektora Biura Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Urzędu Miasta Lublin do:
1) podpisywania  formularzy  zgłoszeniowych  dotyczących  uczestnictwa 

pracowników  w  szkoleniach,  seminariach,  konferencjach  i  innych  formach 
podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  pracowników  podległej  komórki 
organizacyjnej;

2) podpisywania  wniosków  o  zgodę  na  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych 
pracowników podległej komórki organizacyjnej;

3) podpisywania  umów o  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  z  pracownikami 
Biura  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Urzędu  Miasta  Lublin,  wobec 
których wyrażono zgodę na podnoszenie kwalifikacji  zawodowych z inicjatywy 
lub za zgodą pracodawcy, określających w szczególności:
a) sposób finansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
b) zakres wzajemnych praw i obowiązków,
c) określenie wymiaru urlopu szkoleniowego, zgodnego z przepisami Kodeksu 

pracy,
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d) wskazanie  możliwości  zwolnienia  z  całości  lub  części  dnia  pracy,  na  czas
niezbędny,  by punktualnie  przybyć na obowiązkowe zajęcia  oraz na czas ich
trwania, 

e) określenie dodatkowych świadczeń, o których mowa w art. 1033 Kodeksu pracy,
f) zobowiązanie pracownika do pozostawania w stosunku pracy z Urzędem Miasta 

Lublin po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przez okres:
– 1  roku,  jeżeli  koszt  poniesiony  przez  Urząd  Miasta  Lublin  w  roku 

budżetowym  na  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  pracownika  wynosi
od 500 zł do 1000 zł,

– 3 lat, jeżeli koszt poniesiony przez Urząd Miasta Lublin w roku budżetowym 
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika przekracza 1000 zł,

g) zobowiązanie  pracownika  do  zwrotu  kosztów  poniesionych  przez  Urząd
na  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  w  przypadkach  określonych
w art. 1035 Kodeksu pracy. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy pracowników Biura Zintegrowanych 
Inwestycji  Terytorialnych  korzystających  z  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych 
w ramach środków zaplanowanych na szkolenia w budżecie Biura Zintegrowanych 
Inwestycji  Terytorialnych  finansowanych  z  Programu  Operacyjnego  Pomoc 
Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie Umowy Nr ZPT/BDG-II/POPT/82/15 
zawartej  w dniu 22 września 2015 r.  między Ministrem Infrastruktury i  Rozwoju 
a Gminą Lublin.

§ 2

Upoważnienia  udzielam  na  czas  pełnienia  funkcji  Dyrektora  Biura 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miasta Lublin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

                                                                           (-) Artur Szymczyk
                                                                         Zastępca Prezydenta

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