
Zarządzenie nr 1/2017 
Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku 

z dnia  5 stycznia 2017 r. 
 
 

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w 
Prudniku   
Działając na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) w związku z art. 104  ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj.  Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) i  § 6 
ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku zarządza 
się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

W Regulaminie Pracy dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie Budynków Komunalnych 
w Prudniku zawartym w załączniku do zarządzenia nr 2/2008 Dyrektora Zarządu Budynków 
Komunalnych w Prudniku z dnia 17 kwietnia 2008 roku, zmienionym w zarządzeniu nr 4/2010 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W rozdziale II pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„ 3. Pracownicy wykonują pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 1500.” 
 

2. Rozdział IV otrzymuje brzmienie: 
„1. Wszelkie wyjścia w godzinach pracy osób zatrudnionych w siedzibie ZBK w Prudniku, tak 
służbowe, jak i prywatne, po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego, odnotowywane 
są w „Rejestrze wyjść służbowych „ lub „Rejestrze wyjść prywatnych”, które znajdują się w 
sekretariacie. 
2.Pracownik może być zwolniony od pracy przez bezpośredniego przełożonego na czas        
niezbędny dla załatwienia ważnej sprawy osobistej. Zwolnienia można udzielić, gdy zachodzi 
pilna i należycie uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia. Fakt ten należy odnotować w 
„Rejestrze wyjść prywatnych”. Wzór wniosku o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia 
spraw osobistych stanowi załącznik do Regulaminu. 
3. Wyjścia prywatne o którym mowa w pkt. 2 pracownik zobowiązany jest odpracować w 
danym miesiącu. Jeżeli jest to niemożliwe odpracowanie następuje w najbliższym terminie. 
4. Za czas wyjścia prywatnego pracownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z 
wyłączeniem czasu wyjścia prywatnego, który został odpracowany przez pracownika. 
5. Potrąceń z wynagrodzenia za czas przeznaczony na wyjścia prywatne pracodawca dokonuje 
w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu, w którym miało miejsce wyjście prywatne, w 
części proporcjonalnej do czasu nieprzepracowanego.  
6. Pracodawca w uzasadnionych przypadkach umotywowanych przez pracownika na piśmie 
może uznać wyjście prywatne za usprawiedliwioną nieobecność w pracy z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia.  
7. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w 
razie: 
a) ślubu pracownika – przez 2 dni, 
b) urodzenia się dziecka pracownika – przez 2 dni, 
c) zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki – przez 2 dni, 
d) zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia, babki lub dziadka albo innej osoby 



pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieka – przez 1 dzień.  
8. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, w trybie i na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami: 
a) do wykonywania zadań w organach władzy i administracji państwowej, 
b) w celu wykonywania powszechnego obowiązku obrony oraz stawiania się na wezwania 
organu administracji państwowej jak też organu ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 
c) w celu wykonywania prac związanych z prowadzeniem masowych spisów i badań 
statystycznych,  
d) w celu przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich przewidzianych przepisami, 
e) w celu oddania krwi i na okresowe badania lekarskie pracowników będących honorowymi 
krwiodawcami.” 
 

3. W rozdziale VI pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„ 1. Wynagrodzenie za pracę pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych, w 
tym kierowniczych wypłacane jest z dołu w dniu 29 każdego miesiąca.  
2. Wynagrodzenie za pracę pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i 
obsługi wypłaca się 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni” 
 

§ 2 
 

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kadr i szkoleń. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia wywieszenia go na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Regulaminu Pracy                                                                                   

 
 

Miejscowość data, ………………………………….. 
 
 
 

…………………………………………. 
Pracownik 
 
 
 

Wniosek o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych 
 
 

Na podstawie art.. 151 § 21 Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi w dniu …………………r. 
W godzinach od …………………do………………………….wolnego celem załatwienia 
spraw osobistych. 
Oświadczam, że przyczyna udzielenia wolnego w czasie wskazanym powyżej należy do 
spraw osobistych, wskazanych w Regulaminie Pracy obowiązującym w zakładzie pracy i nie 
może zostać załatwiona poza godzinami pracy. 
 
 
Termin odpracowania wyjścia prywatnego: 
 
Dzień …………………………………..Godz. …………………… - …………………… 
 
 
…………………………………………….. 
Podpis pracownika 
 
 

……………………………………….. 
Podpis bezpośredniego przełożonego 


