ZARZĄDZENIE NR 15/2019
STAROSTY RAWSKIEGO
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511), art. 145 § 1, art. 207 §1 i art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 917; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2018 r. poz. 357, poz. 1000, poz. 1076, poz. 1608, poz. 1629,
poz. 2215, poz. 2244, poz. 2245 i poz. 2377 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690 oraz
z 2011 r. Nr 173, poz. 1034) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Z uwagi na utrzymujące się upały oraz prognozy, które wskazują na dalszy wzrost temperatury
powietrza zarządzam w okresie od 11 czerwca 2019 r. do 29 czerwca 2019 r. skrócony czas pracy pracowników
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do podjęcia decyzji o skróconym czasie pracy w danym dniu roboczym oraz decyzji, których pracowników
będzie on dotyczył, uprawniony jest Starosta Rawski po dokonaniu rozeznania aktualnych warunków panujących
w pomieszczeniach biurowych.
§ 2. 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, w stosunku do których został zastosowany
skrócony czas pracy pracować będą w godzinach od 8:00 do 14:00 z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Pracownicy Zarządu Dróg, w stosunku do których został zastosowany skrócony czas pracy pracować będą
w godzinach od 7:00 do 13:00 z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Józef Matysiak
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