
ZARZĄDZENIE NR 18/2007  

Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie  

z dnia 30.03.2007 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 6 Dyrektora  Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w sprawie 

ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

 

Działając na podstawie art. 104
2
 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j.: Dz. 

U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego 

Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie nadanego Zarządzeniem Nr 562/2006 Prezydenta Miasta Lublin 

z dnia 28 grudnia 2006 r. zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

Wprowadzam następujące zmiany w załącznik do Zarządzenia Nr 6 Dyrektora Miejskiego 

Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego 

Urzędu Pracy w Lublinie: 

1) w § 15 

- ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż 

niedziela obniża się wymiar czasu pracy o 8 godzin.”; 

2) w § 16 

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, 

przysługuje 20-minutowa rotacyjna przerwa w pracy przeznaczona na spożycia posiłku, 

wliczana do czasu pracy. Porę przerwy ustalają kierownicy poszczególnych komórek 

organizacyjnych lub osoby przez nich wyznaczone w sposób zapewniający ciągłość  

w obsłudze klientów.”; 

- po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„W przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, których 

zakres obowiązków tego wymaga, godziny rozpoczynania i kończenia pracy mogą być 

ustalane indywidualnie.”; 

3) w § 17 

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Pracownikom, o których mowa w ust. 1 przysługuje 20-minutowa przerwa w pracy 

przeznaczona na spożycie posiłku, wliczana do czasu pracy. Porę przerwy ustala 

kierownik komórki organizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń normalnego toku 

pracy na stanowiskach merytorycznych.”  

§ 2  
 

Zmiany do Regulaminu Pracy MUP w Lublinie wchodzą w życie po upływie 14 dni od 

podania ich pracownikom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się  

w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, tj. od dnia  14 kwietnia 2007 r.  

§ 3  
 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Prawnemu i Kancelarii Miejskiego 

Urzędu Pracy w Lublinie. 
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