
Zarządzenie nr 7 /2014 
DYREKTORA TYSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 

z dnia 21 lipca 2014 r. 
 

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Pracowników Tyskiego 
Zakładu Usług Komunalnych 

 
 

Na podstawie art. 1042 § 1, art. 1043 § 1, art. 151 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 Statutu Tyskiego 
Zakładu Usług Komunalnych Jednostka Budżetowa w Tychach nadanego Uchwałą 
nr 0150/XLVII/1056/10 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie połączenia 
jednostki budżetowej pod nazwą Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach oraz jednostki 
budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach z jednostką budżetową pod nazwą Tyski 
Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach, 
 

zarządzam co następuje: 

 
§ 1. 

 
W Rozdziale IV CZAS PRACY,  § 11 otrzymuje brzmienie: 
 
 

„1. Czas pracy pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych wynosi 8 godzin 
na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy 
w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, za wyjątkiem pracowników 
Izby Wytrzeźwień zajmujących się obsługą pacjentów, którzy pracują w ruchu ciągłym, 
w systemie równoważnym – czas ich pracy nie może przekroczyć 12 godzin na dobę i 
średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, który wynosi 3 
miesiące.  

2.  Rozkład czasu pracy oraz czas rozpoczynania i zakończenia pracy: 
a) pracownicy administracyjno – biurowi pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7.30 do 15.30, 
b) w dziale eksploatacji targowiska: 

- inkasenci pracują od poniedziałku do niedzieli po 8 godzin dziennie, przeciętnie 40 
godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Czas pracy inkasentów ustalany 
jest w miesięcznych harmonogramach  pracy, 

c) w dziale eksploatacji cmentarzy:  
- pracownicy gospodarczy cmentarza przy ul. Barwnej pracują od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 6.30 do 14.30, 
- pracownicy gospodarczy cmentarza „Wartogłowiec”  oraz konserwator pracują od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, 

d) w schronisku dla zwierząt: 
- kierowca inspektor pracuje od poniedziałku do piątku na II zmiany: 
I zmiana: w godzinach od 6.00 do 14.00 
II zmiana: w godzinach od 14.00 do 22.00 
Czas pracy inspektorów ustalany jest w miesięcznych harmonogramach pracy, 
- robotnik gospodarczy pracuje od poniedziałku do niedzieli (po 8 godzin dziennie, 
przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy) na III zmiany: 
I zmiana: w godzinach od 6.00 do 14.00 
II zmiana: w godzinach od 14.00 do 22.00 
III zmiana: w godzinach od 22.00 do 6.00 



Czas pracy robotnika gospodarczego ustalany jest w miesięcznych harmonogramach  
pracy, 

e) w izbie wytrzeźwień: 
- pracownicy administracyjno – biurowi pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.00 do 15.00, 
- pracownicy obsługi pracują w ruchu ciągłym, w systemie równoważnym (12 godzin 
na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym) na dwie zmiany: 
I zmiana: w godzinach od 7.00 do 19.00 
II zmiana: w godzinach od 19.00 do 7.00 
Czas pracy pracowników obsługi ustalany jest w miesięcznych harmonogramach 
pracy. 

3.  Harmonogramy pracy na poszczególne miesiące kalendarzowe sporządzane są w 
formie pisemnej i podawane do wiadomości pracowników na co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. 

4.   Pracownikowi przysługuje 20 minut przerwy w pracy, którą wlicza się do czasu pracy.” 
 

§ 2. 

W Rozdziale IV CZAS PRACY  § 13 ust.  1 otrzymuje brzmienie: 
 
„Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych 
przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie wraz z dodatkiem albo czas wolny.” 

 

§ 3. 

W Rozdziale IV CZAS PRACY  § 13 ust.  2 otrzymuje brzmienie: 
 
„Pracownik, który wybiera czas wolny zamiast wynagrodzenia wraz z dodatkiem, otrzyma czas 
wolny w tym samym wymiarze czasu, w jakim pracował w ramach godzin nadliczbowych. 
Wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.” 

 

Zarzadzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania niniejszego zarządzenia 
do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

        DYREKTOR 

      Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych 

 

       mgr inż. Agnieszka Osior 

              


