
Zarządzenie Nr K/12/2022/GSTiK

Kierownika Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych 

z dnia  28.12.2022 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy 

 w Gminnych Służbach Technicznych i Komunalnych

Na podstawie:

1.  art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 
elektrycznej  (Dz.U.2022.2127 z dnia 2022.10.17 r.)

2. art. 81 §1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z 
dnia 2022.07.19).

3. zarządzenia 37/2022/WT.120.36.2022/ Wójta Gminy Biesiekierz.

Kierownik GSTiK zarządza, co następuje: 

§ 1. W okresie od  01 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. w celu realizacji obowiązku określonego w
art. 37 ustawy z dnia 07 października 2022 r. o. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej  
wprowadza się skrócony czas pracy części administracyjnej w budynku Urzędu Gminy w wymiarze 7 
godzin na dobę i średnio 35 godzin przy pięciodniowym tygodniu pracy tj. od poniedziałku do piątku w 
miesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym styczeń 2023 r.

Zgodnie z art. 81§1 i 2 pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej 
wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie 
wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli 
taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% 
wynagrodzenia.

§ 2. Godziną rozpoczęcia pracy pracowników Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych na 
stanowiskach urzędniczych  i pomocniczych jest godzina 800 , a zakończeniem godzina 1500  bez 
możliwości ustalenia innego indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy. 

§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom GSTiK oraz do publicznej informacji przez 
wywieszenie na drzwiach wejściowych do pomieszczeń biurowych GSTiK oraz publikowanie na stronie 
internetowej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

Kierownik GSTiK

    /-/ Jan Rodak


