
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 37/9/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 13 września 2019 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 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) oraz § 5 ust. 3 i § 22 ust. 1 Regulaminu
Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do zarządzenia
nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  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: nr 77/11/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 listopada 2017 r.,
nr 120/5/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 maja 2018 r., nr 28/12/2018 z dnia
18 grudnia 2018 r. oraz nr 74/4/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. (j.t.  Obwieszczenie
Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  1  grudnia  2016  r.  z  późn.  zm.)  wprowadza  się
następujące zmiany: 

1) w § 19 w ust. 1 w pkt 4 uchyla się lit. a i b;

2) § 34b otrzymuje brzmienie:

„§ 34b

1. W  Wydziale  Zarządzania  Ruchem Drogowym  i  Mobilnością  dla  pracowników
    zatrudnionych na wieloosobowym stanowisku pracy ds. nadzoru pracy Systemu
    Zarządzania  Ruchem  na  drogach  oraz  na  wieloosobowym  stanowisku  pracy
    ds. monitoringu Systemu Zarządzania Ruchem na drogach ustala się zmianowy
    czas pracy od poniedziałku do piątku w godzinach:

    1) I zmiana: 6.00 – 14.00;

    2) II zmiana: 12:00 – 20.00.

2. Dla  wyznaczonych pracowników,  o  których mowa w ust.  1,  dniem pracy jest
    sobota w godzinach: 9.00 – 17.00.

3. Za pracę w sobotę pracownik otrzymuje dzień wolny w okresie rozliczeniowym.

4. Szczegółowy  rozkład  czasu  pracy  pracowników,  o  których  mowa  w  ust.  1,
    określa miesięczny grafik czasu pracy.”.
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§ 2

Załącznik nr 7 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do zarządzenia.

§ 3

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

Uzgodniono:
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Urzędzie Miasta Lublin
Związek Zawodowy Pracowniczek i Pracowników Urzędu Miasta Lublin

Lublin, dnia 5 września 2019 r.

Prezydent Miasta Lublin

    (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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