
Zarządzenie Nr 1/2010 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niepor ęcie 

Z dnia 14 stycznia 2010 roku 

 

w sprawie: systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego 

 

Na podstawie art. 150 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 1998r. Nr 
21, poz.94 ze zm.) ustalam co następuje: 

§1. 

1.Ustala się treść „Obwieszczenia w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu 
rozliczeniowego” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§2. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2010 
Dyrektora GOK w Nieporęcie z dnia 14 stycznia 2010 roku 

w sprawie: systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego 
 

 
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE SYSTEMU I ROZKŁADU CZASU PR ACY ORAZ 

OKRESU ROZLICZENIOWEGO 
 
 

 Na podstawie art. 150 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tj.: Dz. U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustalam, co następuje: 
 
 
1. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie obowiązuje 8 godzinna dobowa i przeciętnie 
40 godzinna tygodniowa norma czasu pracy w przyjętym miesięcznym okresie 
rozliczeniowym. 
 
2. Dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy dla Dyrektora Ośrodka Kultury, Kierowników Fili i 
instruktorów ds. upowszechniania kultury jest poniedziałek z zastrzeżeniem ust. 3, dla 
pozostałych pracowników sobota. 
 
3. W okresie od 01 lipca do 31 sierpnia każdego roku dniem wolnym od pracy wynikającym z 
rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy dla Dyrektora Ośrodka 
Kultury, Kierowników Fili i instruktorów ds. upowszechniania kultury jest sobota. 
 
4. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie obowiązuje równoważny system czasu pracy, 
w którym dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 
godzin. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym 
wymiarem czasu pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy. 
 
5. Ustala się następujący rozkład pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie: 
 
    1) obowiązujący Kierowników Fili Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie: 
        od wtorku do soboty od godz. 12ºº do godz. 20ºº, 
 
     2) obowiązujący instruktorów ds. upowszechniania kultury: 
         od wtorku do soboty od godz. 10ºº do godz. 18ºº lub od godz. 12ºº do godz. 20ºº, 
 
     3) obowiązujący pracownika na stanowisku sprzątaczki:  
         od poniedziałku do piątku od godz. 8ºº do godz. 16ºº . 
 
6. Pracownicy zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz instruktorzy ds. 
upowszechniania kultury wykonują pracę zgodnie z harmonogramem czasu pracy ustalonym 
przez Dyrektora Gminnym Ośrodka Kultury w Nieporęcie. 
 
7. Pora nocna wynosi 8 godzin i obejmuje czas pomiędzy godz. 23ºº a 7ºº dnia następnego.  
 
8. Unormowania zawarte w obwieszczeniu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia 
podania ich do wiadomości pracowników. 


