
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 76/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2020 r.
zmieniającego zarządzenie nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin
Załącznik nr 10 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin

 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. 

...........................................................................................................                                                Lublin, dnia.............................r.
 (imię i nazwisko pracownika)

…......................................................................................
(komórka organizacyjna Urzędu/ stanowisko pracy w  departamencie)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że opiekuję się dzieckiem do lat 14:

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia 

Na podstawie art. 1891 Kodeksu pracy oświadczam, że:
1. w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4 zamierzam / nie zamierzam/

nie  dotyczy*  korzystać  z  uprawnienia  określonego  w  art.  148  pkt 3  Kodeksu  pracy
(dot. świadczenia pracy do 8 godzin na dobę),

2. w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4 zamierzam / nie zamierzam/
nie  dotyczy*  korzystać  z  uprawnienia  określonego  w  art.  178  §  2  Kodeksu  pracy
(dot. pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz na delegowanie poza stałe
miejsce pracy),

3. w  związku  z  uprawnieniem do  urlopu  wychowawczego  zamierzam /  nie zamierzam/
nie  dotyczy* korzystać  z  uprawnienia  określonego  w  art.  1867 §  1 Kodeksu  pracy
(dot.  możliwości  złożenia  pisemnego wniosku o  obniżenie  wymiaru  czasu  pracy
do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym
mógłby korzystać z takiego urlopu),

4. w  związku  z  wychowaniem  dziecka  (dzieci)  w  wieku  do  14  lat  zamierzam/
nie zamierzam* korzystać  z  uprawnienia  określonego  w  art.  188  Kodeksu  pracy
(dot. zwolnienia  z  pracy  w  wymiarze  16  godzin  albo  2 dni  z  zachowaniem  prawa
do wynagrodzenia).

W  przypadku  korzystania  z  któregokolwiek  z  powyższych  uprawnień  określonych
w art.  1891  k.p.  oświadczam,  że  jestem  jedynym  rodzicem/opiekunem dziecka
korzystającym z tego uprawnienia.

Jednocześnie zobowiązuję się do  niezwłocznego zgłoszenia zmian  w zakresie treści  niniejszego
oświadczenia.

 
..............................................................................                                                    ................................................................................     

(podpis osoby przyjmującej oświadczenie)                                                             (podpis pracownika składającego oświadczenie)    

* niepotrzebne skreślić
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