
ZARZADZENIE Nr 132/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PILICA 

z dnia 16 marca 2020r. 

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Pilica 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 
Wprowadzam następujące zmiany do Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Pilica 
przyjętego zarządzeniem nr 212/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 
14 października 2009r.: 

1. Po ust. 1 rozdziału IX Regulaminu pracy dodaje się kolejno ust. la i lb w brzmieniu: 

1) ust. la 
Pracodawca może polecić pracownikowi na czas oznaczony wykonywanie pracy 
zdalnej w miejscu zamieszkania lub pobytu pracownika. Polecenie pracy zdalnej może 
być wydane w formie ustnej lub pisemnej. 

2) ust. lb 
W okresie wykonywania pracy zdalnej pracownik zobowiązany do pozostawania 
w kontakcie zdalnym z pracodawcą w czasie wynikającym z obowiązującego 
pracownika rozkładu czasu pracy, a w przypadku polecenia pracy w godzinach 
nadliczbowych również w czasie wykonywania zadań służbowych w godzinach 
nadliczbowych. 

2. ust. 3 rozdziału IX Regulaminu pracy otrzymuje brzmienie: 

Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i nie może przekraczać 40 godzin na tydzień 
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

3. Po ust. 6 rozdziału IX Regulaminu pracy dodaje się kolejno ust. 6a, 6b, 6c oraz 6d 
w brzmieniu: 

1) ust. 6a 
Pracownicy Urzędu pracują według rozkładu czasu pracy wynikającego z ust. 6 tiret 
pierwszy i drugi rozdziału IX Regulaminu pracy. W przypadku pracowników, do których 
zastosowanie znajdują obniżone normy czasu pracy godzinę zakończenia pracy skraca się 
odpowiednio do obowiązującej ich normy dobowej. 

2) ust. 6b 
Rozkład czasu pracy dla danego pracownika może ulec zmianie w trakcie okresu 
rozliczeniowego w przypadku nieoczkiwanej nieobecności pracowników w pracy gdy jest 
to uzasadnione koniecznością zapewnienia funkcjonowania Urzędu, w stanach 
wyjątkowych, w stanach zagrożenia epidemicznego oraz w innych stanach zagrożenia dla 
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi. 
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3) ust. 6c 
Pracodawca podaje do wiadomości pracownikowi zmieniony rozkład czasu pracy 
w formie pisemnej a w przypadku gdyby przekazanie zawiadomienia w tej formie było 
niemożliwe lub utrudnione - w formie ustnej. O nowym rozkładzie czasu pracy 
pracodawca informuje pracownika na 3 dni przed rozpoczęciem przez niego pracy w 
nowym rozkładzie. 

4) ust. 6d 
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6b rozdziału IX 
Regulaminu pracy rozkład czasu pracy poszczególnych grup pracowników może być 
zmieniony na dwuzmianowy. O nowym rozkładzie czasu pracy pracodawca informuje 
pracowników w trybie, o którym mowa w ust. 6c rozdziału IX Regulaminu pracy. 

§ 2 
Treść zarządzenia podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy. 

§3 
Przepisy § 1 ust. 1 zarządzenia tracą moc z upływem dnia 3 września 2020r. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020r. 


