Zarządzenie
Nr 7/2011
z dnia 20.01.2011 r.

Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
w sprawie zmian do Zarządzenia nr 46/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r.
Na podstawie § 5 pkt 3 Statutu WZMiUW w Warszawie nadanego uchwałą nr 116/2006
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 roku, art. 104 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1998-21-94. ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008-223-1458 ze zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu
usprawiedliwienia nieobecności oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U.
1996-60-281 ze zm.) zarządzam:
§1
W „Regulaminie Pracy” stanowiącym załącznik do zarządzenia 46/2010 z dnia 27.12.2010 r.
należy wykreślić Rozdział VII „Czas pracy” od § 42 do § 58.
§2
W miejsce wykreślonego Rozdziału należy wprowadzić nowy Rozdział VII „Czas pracy
pracowników WZMiUW w Warszawie” od § 42 do § 58 stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
§3
W załączniku Nr 1 do Zarządzenia 46/2010 dodaje się załącznik nr 5 i załącznik nr 6.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1
VII. Czas pracy pracowników WZMiUW w Warszawie
§ 42
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy
lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Czas pracy należy wykorzystywać w pełni na pracę zawodową.
§ 43
1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników celem prawidłowego ustalenia
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, z uwzględnieniem pracy
w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta, dni wolne od pracy wynikające
z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy – w rozliczeniu dobowym i tygodniowym,
w przyjętym okresie rozliczeniowym.
2. Dla Dyrektora WZMiUW w Warszawie, Zastępców Dyrektora i Dyrektorów Oddziałów nie
ewidencjonuje się godzin pracy.
3. Pracodawca udostępnia ewidencję czasu pracy pracownikowi, na jego żądanie.
§ 44
1. Czas pracy pracowników WZMiUW wynosi 8 godz. na dobę i 40 godz. tygodniowo, w pięciodniowym
tygodniu pracy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z pozostawaniem w pogotowiu do
pracy, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne
przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak, niż do 16 godzin na dobę,
z zachowaniem zasad określonych w art. 136 § 2 Kodeksu Pracy, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczajacym 1 miesiąca.
3. W systemie czasu pracy określonym w ust. 2 świadczą pracę pracownicy sekcji zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych.
4. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją, albo miejscem wykonywania pracy
może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu
z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań.
§ 45
1. Dla pracowników WZMiUW w Warszawie każda sobota jest dniem wolnym wynikającym z rozkładu
czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy.
2. Pracodawca może ustalić oprócz soboty inny dzień wolny od pracy przy równoczesnym zarządzeniu
pracy w szóstym dniu pracy w innym tygodniu tego samego okresu rozliczeniowego.
3. Dla pracowników sekcji zatrudnionych na stanowiskach robotniczych terminy dni wolnych od
pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy określane są dla każdego
pracownika w miesięcznym harmonogramie pracy sporządzanym przez kierownika sekcji.
§ 46
1. Ustala się dla pracowników WZMiUW w Warszawie jednolite godziny pracy:
Rozpoczęcie godz. 7.30
Zakończenie godz. 15.30
2. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy dla pracowników obsługujących urządzenia określają
dyrektorzy Oddziałów na wniosek kierowników sekcji.
3. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w miesiącu ustala się zgodnie z Art. 130 KP.
4. Pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości:
•

100% wynagrodzenia za pracę w nocy, w niedzielę i święta.

•

50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym
innym dniu.

5. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w równoważnym systemie
czasu pracy godziny nadliczbowe są naliczane po przekroczeniu nominalnego czasu pracy
w miesiącu.
§ 47
1. Rozliczenie czasu pracy wszystkich grup zawodowych następuje na podstawie rzeczywistego
rozkładu czasu pracy potwierdzającego czas świadczenia pracy. Czas pracy rozliczany jest w okresie rozliczeniowym.
2. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, rozliczanych systemem
godzinowym prowadzi się „Ewidencję czasu pracy pracownika rozliczanego w systemie
godzinowym” stanowiącą załącznik nr 5 oraz „Zestawienie kart pracy pracowników
rozliczanych w systemie godzinowym” stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu.
3. Osoby nadzorujące stanowiska robotnicze w sekcji sporządzają dokumenty wymienione w
p.2 i po potwierdzeniu przez kierownika sekcji dostarczają w terminie 3 dni roboczych po
zakończeniu miesiąca do osoby prowadzącej sprawy kadrowe w Oddziale w celu
sprawdzenia prawidłowości danych i zgodności z prawem pracy. Po sprawdzeniu dokumenty
przekazywane są do działu Finansowo Księgowego celem naliczenia wynagrodzenia.
§ 48
Harmonogram czasu pracy, w tym godziny rozpoczynania i kończenia pracy, pracownika zatrudnionego
w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala kierownik właściwej komórki organizacyjnej.
§ 49
Dyrektor WZMiUW lub Dyrektor Oddziału może ustalić inny rozkład czasu pracy dla podległych
pracowników, niż określony w § 46 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy komórki, przy
zachowaniu norm czasu pracy, wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego regulaminu
§ 50
1. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, pracownikowi przysługuje przerwa
w pracy trwająca 15 minut, którą wlicza się do czasu pracy. Zasady ustalania przerw w pracy reguluje
kierownik komórki organizacyjnej.
2. W czasie dnia pracy pracownikowi może zostać udzielona przerwa nie przekraczająca 60 minut,
przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Przerwa taka nie jest wliczana
do czasu pracy. O udzieleniu przerwy i jej długości decyduje bezpośredni przełożony
zainteresowanego pracownika.
3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych mają prawo po godzinie
pracy do 5 minut przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy.
§ 51
1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godz. nieprzerwanego
odpoczynku.
2. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godz. nieprzerwanego
odpoczynku.
§ 52
1. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami WZMiUW w Warszawie - ogłoszenie
zagrożenia powodziowego pracownicy mogą zostać zobowiązani do pozostawania w gotowości do
pracy w miejscu pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub pełnienia tzw. dyżuru
pod telefonem. Decyzję o pełnieniu dyżurów podejmuje Dyrektor WZMiUW w Warszawie, jego
Zastępcy lub Dyrektor Oddziału.
2. Kierownik komórki organizacyjnej najpóźniej do końca miesiąca przekazuje do osoby prowadzącej
sprawy kadrowe harmonogram „dyżurów”, a do drugiego dnia roboczego następującego po miesiącu
pełnienia dyżurów rozliczenie pełnienia „dyżurów” .
3. Czas pełnienia „dyżuru” nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego lub
tygodniowego.

4. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od
pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu
wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania (art. 1515 § 3 KP).
§ 53
1. Jeżeli wymagają tego potrzeby WZMiUW w Warszawie, na polecenie przełożonego pracownik
wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.
2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników sprawujących
pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do 4 lat.
§ 54
1. Praca wykonywana ponad obowiązujące normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad
przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu
i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych i jest dopuszczalna tylko w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ochrony mienia lub środowiska podczas ogłoszenia zagrożenia
powodziowego,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
2. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 2 nie może
przekroczyć 408 godz. w roku kalendarzowym dla pracownika.
3. Tygodniowy czas pracy, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, nie może przekroczyć
przeciętnie 48 godz. w okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników
zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
§ 55
1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, a także kierownicy wyodrębnionych
komórek organizacyjnych, wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy
bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (Art. 1514
Kodeksu Pracy)
2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz
dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę, święto, dni wolne od
pracy, jeżeli za pracę w tym dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.
§ 56
00

1. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6
00
a godziną 6 dnia następnego.
00

2. Pora nocna wynosi 8 godzin i obejmuje czas pomiędzy godz. 22

w tym dniu

a 600 dnia następnego.

3. Zasady wynagradzania pracowników wykonujących pracę w niedziele, święta i w porze nocnej,
a także zasady udzielania wolnego dnia w zamian za pracę w niedzielę i święta określone są
w Ustawie „Kodeks pracy”.
§ 57
W komórkach organizacyjnych, w których praca odbywa się również w niedziele, pracownik powinien
korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.
§ 58
1. Pracownikowi za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru,
wynagrodzenie albo czas wolny wg zasady „godzina za godzinę”.
2. Udzielenie czasu
rozliczeniowego.
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w sytuacji
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w ust.1

odbywa
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