
ZARZĄDZENIE NR 102/2016

  Starosty Poznańskiego 

   Z dnia 15 grudnia 2016 roku 

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy. 

Na podstawie art. 1 0 4
2

§ 2  i art. 150 kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066) 

w zw. z art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 814 ze zm.) art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 902) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 28/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia 

Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zmienionym Zarządzeniem Nr 166/2015 

Starosty Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obowiązuje praca 

zmianowa, przy czym pierwsza zmiana trwa w poniedziałki od 7.00 do 15.00, a druga zmiana w 

poniedziałki od 9.00 do 17.00. Klienci przyjmowani są w poniedziałki od 7.30 do 16.30. W 

pozostałe dni praca w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odbywa 

się w godzinach od 7.00 do 15.00 a klienci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 14.30." 

2) W § 10: 

- uchyla się ustęp 4, 

- ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „5. Dyrektor wydziału powiadamia Wydział Informatyki o 

osobach imiennie wskazanych oraz czasie trwania godzin nadliczbowych, najpóźniej w dniu ich 

wykonywania, zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa wprowadzoną odrębnym 

zarządzeniem. 

3) Po § 32 dodaje się § 32 a w brzmieniu: „W przypadku świadczenia pracy poza siedzibą starostwa, 

pracownik może posługiwać się legitymacją służbową. Legitymacje służbowe wydaje Wydział 

Kadr i Płac." 

4) § 34 otrzymuje brzmienie: „2. Użytkowanie sprzętu komputerowego, w tym komputerów 

przenośnych, poza siedzibą starostwa odbywa się zgodnie z obowiązującą polityką 

bezpieczeństwa wprowadzoną odrębnym zarządzeniem." 

5) Załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia. 

6) Załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do 

niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od umieszczenia w Biuletynie 

Informacji Publicznej, z mocą obowiązującą od dnia 2.01.2017 r.



UZASADNIENIE 

       do Zarządzenia Nr 102/2016 

Starosty Poznańskiego 

    z dni 15 grudnia 2016 roku 

W związku z koniecznością dostosowania godzin pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności do bieżących potrzeb oraz koniecznością dostosowania treści Regulaminu do 

zmian przepisów powszechnie obowiązujących, zasadne jest wprowadzenie przedmiotowego 

zarządzenia. 


