
ZARZĄDZENIE NR 245/2021 

Starosty Kieleckiego 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy  Starostwa Powiatowego 

 w Kielcach 

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego                        

w Kielcach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 122/160/2020 Zarządu Powiatu                              

w Kielcach z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Kielcach z  późn. zm. zarządzam, co następuje:  

§ 1 

W Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach, stanowiącym załącznik                       

do Zarządzenia Nr 93/2021 Starosty Kieleckiego z dnia 16 czerwca 2021 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 16 ust. 3 pkt. 1), otrzymuje brzmienie: 

„ 1) trzymiesięczny dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy                           

oraz dozorcy w równoważnym czasie pracy.” 

2. w § 24 dodaje się ust. 9, 10, 11, 12, o treści: 

 „ 9. Dozorcy mogą świadczyć pracę w systemie równoważnego czasu pracy, w 

którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, 

w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy.” 

„10. Pracownicy zatrudnieni w systemie równoważnego czasu pracy wykonują pracę 

według ustalonego harmonogramu w rozkładzie czasu pracy, który opracowany jest                    

z góry na okres jednego miesiąca kalendarzowego i jest podawany do wiadomości 

pracownika na 7 dni przed rozpoczęciem jego realizacji.” 

 „11. System zadaniowego czasu pracy obowiązuje pracowników zatrudnionych                  

w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska, wykonujących zadania związane                 

z gospodarką leśną  w lasach  niestanowiących własności Skarbu Państwa.” 

 „ 12. Pracodawca w porozumieniu z pracownikami wymienionymi w ust. 11 ustala 

czas pracy niezbędny do wykonania powierzonych zadań, przy czym nie może on 

przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym 

tygodniu pracy.” 

§ 2 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam pracownikom Starostwa Powiatowego               

w  Kielcach. 



§ 3 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Sekretarz Powiatu.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania do wiadomości 

pracownikom poprzez zamieszczenie w miejscu ogólnie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń 

obok Referatu kadr Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego. 

 

   STAROSTA 

Mirosław Gębski 


