
Zarządzenie Nr 4/2009 
Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 26 maja 2009 r. 
 

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. 
 
 

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz na podstawie art. 104 § 1, 1041, 1042 § 2, 1043 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z 
art. 43 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. 
U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
Ustalam Regulamin pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w brzmieniu jak w 
załączniku do zarządzenia. 
 

§ 2. 
Zobowiązuję pracownika zajmującego stanowisko do spraw administracyjno-biurowych do: 

1) odebrania od pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie pisemnego 
oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia, 

2) dołączenia oświadczenia określonego w pkt 1 do akt osobowych kaŜdego pracownika.  
 

§ 3. 
1. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2003 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 18 marca 2003r. w sprawie Regulaminu pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej w 
Tarnowie. 

2. Wraz z Zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1 tracą moc: 
1) Zarządzenie Nr 10/2004 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 

1 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej 
w Tarnowie, 

2) Zarządzenie Nr 3/2005 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 
1 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Tarnowie. 

 
§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości 
pracownikom Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie poprzez wywieszenie w siedzibie 
pracodawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2009 

Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 
z dnia 26 maja 2009 r. 

  
 

Regulamin pracy 
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie  

 
Rozdział I. PRZEPISY WSTĘPNE 

 
§ 1. 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym 
prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 
2. Regulamin pracy zawiera wewnątrzzakładowe normy prawa pracy, których umieszczenia 
w tym regulaminie wymaga Kodeks pracy, w szczególności art. 1041 tego Kodeksu.  
3. Regulamin pracy nie określa wszystkich praw i obowiązków stron stosunku pracy i nie 
powtarza unormowań zawartych w innych aktach z zakresu prawa pracy.  
4. Ilekroć istnieje potrzeba zaznajomienia adresatów niniejszego regulaminu z ich 
podstawowymi prawami i obowiązkami ujętymi w innych źródłach prawa pracy, regulamin 
odsyła do nich wskazując konkretny przepis. 
  
§ 2. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj 
wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko. 

 
§ 3. Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o: 
1. Pracodawcy – naleŜy przez to rozumieć Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. 
2. Dyrektorze – naleŜy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Komunikacji w Tarnowie. 
3. Pracowniku – naleŜy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku 

pracy, z wyjątkiem dyrektora. 
4. Regulaminie – naleŜy przez to rozumieć niniejszy regulamin pracy. 
5. Zakładzie pracy – naleŜy przez to rozumieć pomieszczenia stanowiące siedzibę 

pracodawcy zlokalizowane w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24. 
6. Ustawie o pracownikach samorządowych – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 
 
§ 4. Zgodnie z postanowieniami art. 31 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych,  prawa 
i obowiązki pracowników oraz dyrektora określa ta ustawa, a w kwestiach nieuregulowanych 
w ustawie o pracownikach samorządowych – stosuje się odpowiednio Kodeks pracy. 
 

Rozdział II. ORGANIZACJA PRACY 
 
§ 5. 1. Pracodawca jest zakładem budŜetowym Gminy Miasta Tarnowa i realizuje zadania 
określone w Statucie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XXV/411/2000 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 13 lipca 2000 r. zmienionej 
uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XX/277/2008 z dnia 27 marca 2008 r. 
2. Ze względu na przedmiot działalności pracodawcy, pracownicy wykonują przede 
wszystkim prace biurowe oraz prace związane z obsługą kas biletowych. 
 



§ 6. 1. Stosownie do zapisów art. 7 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych osobą 
ustawowo upowaŜnioną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za 
pracodawcę wobec wszystkich pracowników jest dyrektor. 
2. Pracownicy wykonują pracę w jednej z dwóch komórek organizacyjnych: w pionie 

organizacji komunikacji lub w pionie księgowo – finansowym. 
3. Na czele pionu organizacji komunikacji stoi zastępca dyrektora do spraw komunikacji, a 

na czele pionu księgowo – finansowego, główny księgowy. 
4. Zastępca dyrektora do spraw komunikacji jest bezpośrednim przełoŜonym pracowników 

zatrudnionych w pionie organizacji komunikacji a główny księgowy pracowników 
zatrudnionych w pionie księgowo – finansowym.  

5. Dyrektor jest bezpośrednim przełoŜonym głównego księgowego, zastępcy dyrektora do 
spraw komunikacji oraz pracownika ds. kadr i administracji. 

 
Rozdział III. WARUNKI PRZEBYWANIA NA TERENIE ZAKŁAD U PRACY  

 
§ 7. Pracownicy wykonują przydzielone im zadania na terenie zakładu pracy, z tym Ŝe 
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kasjerów wykonują swoje obowiązki w znajdujących 
się na terenie miasta Tarnowa kasach biletowych wskazanych przez dyrektora. 
 
§ 8. 1. Pracownicy, zatrudnieni w zakładzie pracy mogą przebywać na jego terenie tylko w 
czasie pracy. 
2. Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy po zakończeniu pracy wymaga zgody 
dyrektora. 
3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracowników wykonujących pracę w kasach 
biletowych. 
 

Rozdział IV. WYPOSAśENIE PRACOWNIKÓW W NARZ ĘDZIA, MATERIAŁY, 
ODZIEś, OBUWIE ROBOCZE, ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I 

HIGIENY OSOBISTEJ   
 
§ 9. 1. Pracownik ma prawo do wyposaŜenia stanowiska pracy w zestaw materiałów i 
narzędzi niezbędnych do wykonywania przydzielonej mu pracy. 
2. Pracownik ma prawo zwrócić się do swojego bezpośredniego przełoŜonego o wymianę 
narzędzi i materiałów zuŜytych lub zniszczonych w toku pracy oraz o nowe narzędzia, 
których zakup moŜe usprawnić proces pracy. 
 
§ 10. Stosownie do unormowań określonych w art. 2376 i 2377 Kodeksu pracy, ze względu na 
brak czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz technologii, które 
mogłyby powodować, Ŝe odzieŜ własna pracownika zagroŜona byłaby zniszczeniem lub 
zabrudzeniem, pracownik wykonuje pracę w odzieŜy i obuwiu własnym. 
 
§ 11. 1. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 233 Kodeksu pracy oraz § 111 i 115 
rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)  pracodawca 
zapewnia pracownikom: 

1) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych (umywalnia, ustęp), 
2) wyposaŜenie w środki higieny osobistej (ręczniki, mydło, papier toaletowy). 

 



2. Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 112 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.      
Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca zapewnia pracownikom dostęp do wody pitnej. 
3. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 273), pracodawca zapewnia napoje 
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana 
warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC, którą udostępnia w sekretariacie stosownie do 
potrzeb pracowników. 

 
§ 12. 1. Pracownik wykonujący zadania na stanowisku pracy wyposaŜonym w komputer 
moŜe Ŝądać spełnienia przez pracodawcę wymagań określonych w rozporządzeniu ministra 
pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
na stanowiskach wyposaŜonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). 
2. Realizując zapisy § 8 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, pracodawca na podstawie 
wniosku pracownika, który wykonuje pracę z wykorzystaniem monitora ekranowego, 
refunduje część kosztów zakupu szkieł korygujących do okularów przeznaczonych do pracy 
przy obsłudze monitora ekranowego, pod warunkiem przedstawienia: zaświadczenia 
lekarskiego zalecającego stosowanie tego typu okularów oraz rachunku dokumentującego 
zakup tego typu okularów, w kwocie nie przekraczającej 200 zł.   
 

Rozdział V. SYSTEMY I ROZKŁADY CZASU PRACY  
ORAZ PRZYJĘTE OKRESY ROZLICZENIOWE CZASU PRACY  

 
§ 13. 1. Stosownie do treści art. 128 § 1 Kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w którym 
pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu 
wyznaczonym do wykonywania pracy. 
2. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 42 ust. 1 ustawy o pracownikach 
samorządowych, w celu zapewnienia moŜliwości załatwiania przez obywateli spraw w 
dogodnym dla nich czasie, systemy i rozkłady czasu pracy pracowników róŜnicuje się według 
zasad określonych w § 14 - § 16 regulaminu. 
 
§ 14. 1. Wszyscy pracownicy z wyjątkiem określonych w § 15 wykonują pracę w ramach 
podstawowego systemu czasu pracy (art. 129 Kodeksu pracy) nieprzekraczającego 8 godzin 
na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w okresie 
rozliczeniowym wynoszącym trzy miesiące. 
2. Pracownicy określeni w ust. 1 wykonują pracę według rozkładu czasu pracy, 
przewidującego pracę od poniedziałku do piątku od godziny 700 do godziny 1500. 
 
§ 15. 1. Pracownicy wykonujący prace w kasach biletowych znajdujących się na terenie 
miasta Tarnowa wykonują pracę w ramach systemu czasu pracy określonego w § 14 ust. 1. 
2. Pracownicy określeni w ust. 1 wykonują pracę według rozkładu czasu pracy określonego w 
załączniku do regulaminu. 

 
§ 16. 1. Dyrektor wykonuje pracę w ramach systemu czasu i rozkładu określonego w § 14, o 
ile nie wprowadzono wobec niego w drodze umowy lub porozumienia, zadaniowego systemu 
czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy). 
2. W przypadku wprowadzenia zadaniowego czasu pracy, czas pracy dyrektora określa 
umowa o pracę lub porozumienie z nim zawarte. 

 



§ 17. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji a takŜe osób 
ubiegających się o informację na temat działalności pracodawcy naleŜy wyłącznie do 
dyrektora oraz zastępcy dyrektora do spraw komunikacji i odbywa się codziennie w 
godzinach: od 1000 – 1300. 
 

Rozdział VI. PORA NOCNA 
 

§ 18. 1. Zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych 
pracownik w wyjątkowych przypadkach i jeŜeli wymagają tego potrzeby jednostki na 
polecenie przełoŜonego wykonuje pracę w porze nocnej. 
2. W granicach określonych przez art. 1517 Kodeksu pracy ustala się, Ŝe pora nocna obejmuje 
8 godzin pomiędzy godzinami 2100 a 500. 

 
Rozdział VII. SPOSÓB, TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPŁAT Y 

WYNAGRODZENIA 
 

§ 19. 1. Zgodnie z treścią art. 86 § 3 Kodeksu pracy wynagrodzenie wypłacane jest do rąk 
pracownika. Wynagrodzenie moŜe być wypłacane przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez pracownika, jeŜeli uprzednio pracownik wyrazi na to zgodę na piśmie. 
2. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie do 28 dnia kaŜdego miesiąca. JeŜeli termin 
wypłaty przypada na dzień ustawowo uznany za wolny od pracy lub w sobotę wynagrodzenie 
wypłaca się w dniu poprzedzającym. 
3. Wynagrodzenie wypłacane do rąk pracownik odbiera w kasie zakładu w godzinach 1300 – 
1400. 
 

Rozdział VIII. WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH PRACOWNIKOM 
MŁODOCIANYM ORAZ KOBIETOM 

 
§ 20. 1. Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym określa rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. 
U. Nr 85, poz. 500, z 1992 r. Nr 1, poz.1, z 1998 r. Nr 105, poz. 658, z 2002 r. Nr 127, poz. 
1091). 
2. Wykaz prac wzbronionych kobietom określa rozporządzenie z dnia 10 września 1996 r. w 
sprawie wykazu prac szczególnie uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 
1996 r. Nr 114, poz. 545, z 2002 r. Nr 127, poz. 1092). 
3. Wykaz prac wzbronionych kobietom w zakładzie pracy to: 

1) Prace wzbronione kobietom w ciąŜy: 
− przy obsłudze monitorów ekranowych powyŜej 4 godzin na dobę 

2) Prace wzbronione kobietom w ciąŜy i kobietom w okresie karmienia: 
− przy ręcznym podnoszeniu cięŜarów po powierzchni płaskiej 3 kg przy pracy 

stałej, 5 kg przy pracy dorywczej, 
− przy ręcznym podnoszeniu cięŜarów pod górę ( po pochylniach, schodach, itp.) 2 

kg przy pracy stałej, 3,5 kg przy pracy dorywczej, 
− w pozycji wymuszonej. 

3) Prace wzbronione wszystkim kobietom: 
− przy ręcznym podnoszeniu cięŜarów po powierzchni płaskiej 12 kg przy pracy 

stałej, 20 kg przy pracy dorywczej, 
− przy ręcznym podnoszeniu cięŜarów pod górę (po pochylniach, schodach itp.) 8 

kg przy pracy stałej, 15 kg przy pracy dorywczej. 
 



Rozdział IX. PRACOWNICY MŁODOCIANI  
 

§ 21. 1. Z uwagi na wymogi dotyczące kwalifikacji pracowników samorządowych określone 
w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych pracodawca 
nie zatrudnia pracowników młodocianych, o których mowa w art. 190 Kodeksu pracy. 
2. Z powodów określonych w ust. 1 regulamin nie określa rodzajów prac i wykazu stanowisk 
pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania 
zawodowego jak równieŜ nie zawiera wykazu lekkich prac dozwolonych pracownikom 
młodocianym zatrudnionym w innym celu niŜ przygotowanie zawodowe, o których to 
wykazach mowa w art. 1041 § 1 pkt 7 i 7a Kodeksu pracy. 

 
Rozdział X. OBOWIĄZKI DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

ORAZ OCHRONY PRZECIWPO śAROWEJ 
 
§ 22. 1. Zgodnie z art. 100 § 2 pkt 3 Kodeksu pracy podstawowym obowiązkiem kaŜdego 
pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów 
przeciwpoŜarowych. 
2. Szczegółowe obowiązki pracowników w tym zakresie określają art. 211 i 212 Kodeksu 
pracy. 
 
§ 23. Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca informuje pracowników ustnie o ryzyku 
zawodowym, które wiąŜe się z wykonywaną pracą. 
 
Rozdział XII. SPOSÓB POTWIERDZANIA PRZYBYCIA I OBEC NOŚCI W PRACY 

ORAZ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNO ŚCI 
 

§ 24. 1. Pracownicy zakładu potwierdzają przybycie do pracy poprzez osobiste podpisanie 
listy obecności odpowiednio w sekretariacie zakładu lub kasie biletowej. 
2. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 149 Kodeksu pracy w zakładzie prowadzona 
jest ewidencja czasu pracy oraz rejestr pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.  

 
§ 25. 1. Wyjście poza teren zakładu lub kasy biletowej w czasie pracy moŜe nastąpić za zgodą 
bezpośredniego przełoŜonego oraz podlega odnotowaniu w ewidencji wyjść.  
2. Ewidencja wyjść znajduje się w sekretariacie zakładu oraz w kasach biletowych. 
 
§ 26. Zawiadamianie o nieobecności przez pracowników i jej usprawiedliwianie odbywa się 
na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania 
pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281), z tym Ŝe pracodawca dopuszcza 
równieŜ zawiadamianie o nieobecności drogą elektroniczną (e-mail, komunikator 
internetowy, usługa sms itp.). 
 
§ 27. W przypadku spóźnienia się do pracy, pracownik winien niezwłocznie zgłosić się do 
bezpośredniego przełoŜonego, celem usprawiedliwienia spóźnienia. 
 
 
 
 



Rozdział XIII. KARY STOSOWANE Z TYTUŁU ODPOWIEDZIAL NOŚCI 
PORZĄDKOWEJ 

 
§ 28. 1. Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej 
organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów przeciwpoŜarowych, a takŜe przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i 
obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca moŜe stosować 
karę upomnienia i karę nagany. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpoŜarowych, opuszczenie pracy bez 
usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spoŜywanie alkoholu w 
czasie pracy – pracodawca moŜe równieŜ stosować karę pienięŜną. 

2. Kara pienięŜna za jedno przekroczenie, jak i za kaŜdy dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności, nie moŜe być wyŜsza od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie 
kary pienięŜne nie mogą przewyŜszać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego 
pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 
Kodeksu pracy. Wpływy z kar pienięŜnych przeznacza się na poprawę warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Stosownie do treści art. 109 Kodeksu pracy kara nie moŜe być zastosowana po upływie 
2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 
miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara moŜe być zastosowana tylko po 
uprzednim wysłuchaniu pracownika. JeŜeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy 
pracownik nie moŜe być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do 
pracy. 
 

Rozdział XIV. PRZERWA W PRACY  
 

§ 29. 1. Przerwę wliczaną do czasu pracy, o której mowa w art. 134 Kodeksu pracy (15-to 
minutową), pracownik moŜe wykorzystać pomiędzy godziną 10 00 a godziną 12 00. 
2. Przerwy niewliczanej do czasu pracy, o której mowa w art. 141 Kodeksu pracy nie 
wprowadza się. 
 

Rozdział XV. INNE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW  
 

§ 30. Oprócz ogólnych obowiązków ustawowych takich jak: 
1) Obowiązek dbałości o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z 

uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli (art. 
24 ust 1 ustawy o pracownikach samorządowych), 

2) Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy, przestrzegania dyscypliny 
pracy oraz stosowania się do poleceń przełoŜonych, które dotyczą pracy (art. 100 § 1 
Kodeksu pracy), 

pracownik obowiązany jest wypełniać szczególne obowiązki ustawowe, określone w art. 24 
ust. 2 oraz innych ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 100 § 2 oraz innych 
Kodeksu pracy.  
 
§ 31. 1. Zabrania się wynoszenia z zakładu lub kas biletowych materiałów naleŜących do 
pracodawcy bądź jemu powierzonych. 
2. Zabrania się wykonywania w zakładzie lub kasach biletowych innych prac niŜ powierzone 
przez pracodawcę. 
 



§ 32. 1. SpoŜywanie napojów alkoholowych na terenie zakładu jest zabronione na podstawie 
art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372). 
2. Na podstawie art. 16 ust 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, zabronione jest równieŜ 
wnoszenie napojów alkoholowych na teren zakładu pracy lub kas biletowych. 
3. JeŜeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe pracownik stawił się on do pracy w stanie po 
uŜyciu alkoholu albo spoŜywał alkohol w czasie pracy pracodawca nie dopuszcza pracownika 
do pracy, na zasadach określonych w art. 17 ustawy, o której mowa w ust. 1. 
 
§ 33. Pracodawca nie ustala planu urlopów. Termin urlopu pracodawca ustala po 
porozumieniu z pracownikiem zgodnie z postanowieniami art. 163 § 11 Kodeksu pracy. 
Pracownik moŜe rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody przełoŜonego 
wyraŜonej parafką umieszczoną w karcie urlopowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
 do Regulaminu pracy 

Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 
 
 

 
ORGANIZACJA PRACY KASY BILETOWEJ I KASJEREK 

W ZARZĄDZIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
W TARNOWIE 

 
 

 Kasa czynna: 
    
   od poniedziałku do piątku  w godzinach 6.45 – 19.00 
   w soboty               w godzinach 7.00 – 14.30 
 
 Praca kasjerek: 
   I w godzinach 6.30 – 14.30 
   II w godzinach 9.00 – 17.00 
   III w godzinach  11.15 – 19.15 
 
          w soboty   w godzinach  6.45 – 14.45 


