LAF{Z4DZENTENR . ./.{?..//.€.
BURMISTRZA MIASTA J4DRZEJOWA
z dnia .../.A..K.q7?...... 2016roku
w sprawiezmianyRegulaminuPracyw UrzgdzieMiejskim w Jgdrzejowie
Na podstawieart. 104 $ l, art.1042$ 1 ustawyz dnia26 czerwca1974r. Kodeks
pracy ( Dz. U. 22014 r., poz. 1502zpóhn. zm.) i art.42ust.lustawyz dnia21 listopada
2008 r. o pracownikachsamorz4dowych(Dz. IJ. z 2014 r, poz. 1202 z poLn. zm.)
zarz4dzam, co nastgpuj e:

s1
W Regulaminie Pracy w rJrzEdzie Miejskim w Jgdrzejowie wprowadzonym
ZarzqdzeniemNr 108/09Burmistrza Miasta Jgdrzejowaz dnia 06.04.2009r. z póLn. zm.
wprowadzamnastgpujqce zmiany;
1) $ 10 ust.1otrzymujebrzmienie:
,, $ 10. 1. Obowi4zkiemkaZdegopracownikajest rozpoazynaniepracy zgodnie
z $ 9 Regulaminu.
czasvpracy ( RCP )
2. Ewidencj4czasupracy w elektronicznymrejestratorze
s? objgci wszyscy pracownicy Swiadcz4cy pracA w Urzgdzie Miejskim
w Jgdrzejowieprzy ul. 1l Listopada33 a, u1.11Listopada33b oraz pÍzy
ul.

Wladyslawa Stanislawa Reymonta 12, z

wyj4tkiem burmistrza,

pracowników straZymiejskiej i goúców.
3. Pracownik potwierdza ptzybycia do pracy i wyjScia z pracy poprzez
wlasnorgczneodbicie karty zbliZeniowejlub kodem PIN.
4. Pracownicy nie posiadaj4cy indywidualnych kart rejestracji czasu pracy
potwierdzaj1 przybycie do pracy wlasnorgczÍym podpisem na liScie
obecnoSci."
2) w $ 10 ust.2 skresla sig wyraz! ,, otuz pracownicy odpracowuj4cy czas zwolnienia
od pracy,o których mowa w $ 11 ust.2Regulaminu."
3) dodajesiE $ 10 a w brzmieniu:
,,S 10 a l.Pierwsz4kartg zbliaeniow4do elektronicznegorejestruczasupracy,
któregotreSóstanowi
pracownik otrzymujepo zloheniuoSwiadczenia,
zalqczniknr ldo Regulaminu.

2.Pracownik posiadajEcykartE zbliZeniow4w przypadku jej zagubienia lub
zniszczenia

zaistnialy

fakt

obowi4zany jest

niezwlocznie

zglosió

inspektorowi ds. kadr i szkolenia na piSmie. Wzór zgloszenia stanowi
zatqczniknr 2 do Regulaminu.
3. Rejestracja czasu pracy przed godzinq rozpoazgciapracy oraz po
zakoiczenia pracy

dla

pracowników

godzinie

posiadaj4cych zgody

nie

bezpoSredniegoprzelohonegow uzgodnieniu z pracodawc4na éwiadczenie
przez nich praay przed lub po godzinach pracy

nie stanowi ptacy

w godzinachnadliczbowych.
4. W przypadku chwilowej lub dlugotrwalej awarii elektronicznego systemu
rejestracji czasu pracy wykorzystywana jest papierowa ewidencja czasu
pracy - lista obecnoSci,na której pracownik sklada wlasnorgcznypodpis
potwierdz ajqcy przybycie do pracy."
4) w $ 11 ust. 2 otrzymujebrzmienie:
,,.2.Terminem odpracowania zwolniei

od

pfaay w

sprawach osobistych

s4 wszystkiedni roboczetygodniapo zakonczeniupracy.
pr zelohonego.
Warunkiem odpracowaniaj est uzyskanie zgody bezpoéredniego
Odpracowanienie stanowi pracy w godzinachnadliczbowychi dokonuje sig
w obowi4zujqcym okresie rczliczeniowym. Wzór wniosku pracownika
o zgodg na odpracowanie wyjScia prywatnego

stanowi zalqcznik nr 3

do niniejszegoRegulaminu."
5) dodajesig $ 11 ust.4 w brzmieniu:
,, 4. WyjScie pracownika z lJrzgdu w czasie pracy mohe sig odbywaó w celu
sluZbowym lub prywatnym za zgod1bezpoÉredniegoprzelolonego i musi byó
zaewidencjonowaneza pomocgkarty zbliheniowej.Jezeli pracownik w danym
dniu wykonuje czynnoécisluZbowew terenie przedprzyjSciemdo pracy, po ich
zakoiczeniu

przychodzi do pracy, dokonuje oznaezeniawejScia do pracy

i od tazv zglasza fakt póúniejszego przyjícia do pracy bezpoéredniemu
przeloaonemu i inspektorowi ds. kadr i szkolenia. W przypadku, w którym
wyjScie sluZbowe wyczerpuje wymiar czasu pracy danego dnia pracownik
ewidencjonujewyécie sluZbowe.W tym dniu nie dokonuje juZ odznaczenia
wyjÉcia z pracy, ale zglaszafakt wczeóniejszegowyjécia z pracy w celach

sluZbowych swojemu bezpoSredniemuprzelolonemu i inspektorowi ds. kadr
i szkolenia."
6) w $ 12.ust.1otrzymujebrzmienie:
,, 1. Jeaeli vrrymagajqtego potrzeby Urzgdu na polecenie bezpoSredniego
przeloaonegopracownicy wykonuj4 pracA w godzinach nadliczbowych,
a w wyj4tkowych przypadkachtakle w nocy eraz w niedzielg i iwigta.
Bezpoéredni przeloaony pracownika sklada w

tym

celu wniosek

do Burmistrza lub upowaZnionej osoby, którego wzór stanowi za\qcznik
nr 4 Regulaminu.
7) dodajesig $ 12 ust.l a w brzmieniu:
,, 1. Wykonywanie pracy w godzinachnadliczbowychpotwierdzonezostaje poprzez
dokonaniewlaSciwej rejestracji za p omocq ur z4dzeniarejestruj4cego RCP.
2. Zarejestrowanyw RCP czas przebywaniaw siedzibie urzgdu, który wyl<racza
poza ustalone regulaminem pracy godziny rozpoazynaniai koiczenia pracy
htb przel<racza ustalon4 dla pracownika normg dzienn1 czasu praay, nie jest
ewidencjonowanyjako czaspracy pracownika,zawyjqtkiem czasu:
a) pracy w godzinachnadliczbowych,
b) pracy poza ustalonymi godzinami pracy w zwi4zku z odpracowaniemczasu
nieprzepracowanego( wyj 5cie prywatne).
3. Czaspracy, o którym mowa w ust.1 zostajezaliczonypracownikowi do ogólnego
czasu pracy w danym dniu, w przypadku przekazania inspektorowi ds. kadr
wlaSciw ego dokumentup otwi er dzaiqcego danezdatzeniatj' :
a) pracgw godzinachnadliczbowych,
b) pracgpoza ustalonymigodzinamipracy w zwiqzkuz odpracowaniem
( wyjScieprywatne).
czasunieprzepracowanego
4. Zaliczenie czasu pracy o którym mowa w ust.3, dotyczy wskazanego
we wla$ciwym dokumencieprzedzialuczasupracy w jakim pracownik tealizuje
zadaniaztytulu godzin nadliczbowychlub pracy w wyniku odpracowaniawyjéó
prywatnych.
8) skreSlasig $ 20 ust.4 .
9) dodajesig RozdziatVII A w brzmieniu:

,,VII A. Zwolnienia od pracy.

$ 20'
1. Pracownik nie moae opuszczaómiejsca praay,podczasobowi4zuj4cychgo godzin
pr acy,bez zgody bezpoSredniego pr zelohonego.
2. Pracownik jest zobowiqzany do zglaszania kahdorazowo zamiaru opuszczenia
miejsca pracy w sprawachsluZbowychbezpoéredniemuprzeloíonemui dokonania
rejestracji wyj SciasluZbowegoza pomoc4 vrzqdzeniarejestruj4cegoRCP.

$ 20'
1. Zwolnienia od pracy pracownikana czasniezbgdnydo zalatwieniaspraw osobistych
w godzinachpracy udzielabezpoiredni przelolony na pisemny wniosek pracownika,
którego wzór stanowi zalqcznik nr 5 do niniejszego regulaminu, gdy zachodzi
uzasadnionapotrzebatakiegozwolnienia.
2. Za czaszwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.2 pracownikowi przysluguje
wynagrodzenia,jeaeli odpracowal czaszwolnienia. Odpracowaniepowinno nast4pió
do koica bieaqcego okresu rozliczeniowego, w terminie wskazanym we wniosku,
o którym mowa w ust.l w uzgodnieniu z bezpoirednim przelohonym, który
potwierdza fakt odpracowaniana zlohonym wniosku stanowi4cym zaLqczniknr 5
do niniejszegoregulaminu.
3. Czasodpracowanianie jest prac4w godzinachnadliczbowych.
4. Pracownik,który spóínil sig do pracy powinien niezwtoczniepo przybyciu zglosié
sig do bezpoéredniegoprzelohonegopodaj4aprzyczyngspóZnienia.SpóZnieniamog4
mieójedynie charakterincydentalny.
5. Czas nieprzepracowany z powodu spóZnienia pracownik

zobowi1zany jest

odpracowaótego samegodnia. BezpoSredniprzelohonyodpowiedzialnyjest zanadzór
odpracowaniaspóZnieniaw danym dniu. W przypadku nieodpracowaniaspóánienia
potr4casig proporcjonaln4czESówynagrodzenia.
6. Czas zwolnienia, którym mowa w ust. 1 lub spóZnieniapracownik odnotowuje
za pomocq urzqdzeniarejestruj4cegoRCP.
7. Wynagrodzenie przysluguje, jeleli pracownik zostal zwolniony z wykonywania
pracy w zwiqzku z wizytE w placówce sluZby zdrowia i skierowaniem na
obowi4zkowe,okresowebadanialekarskie.

$ 20'
Zwolnieniepracownikaod pracy na czasobejmujEcy:
1. 2 dni - w razie Slubu pracownika lub urodzenia sig jego dziecka albo zgonu
i pogrzebu malaonkapracownikalub jego dziecka,ojca, matki, ojczyma"macochy,
2. I dzieh - w razie Slubu dzieckapracownika albo zgonu i pogrzebujego siostry,
brata, tesciowej, babki, dziadka lub innej osoby pozostaj4cej ía utrzymaniu
opiek4,
pracownikaalbo pod jego bezpoSredni4
- ewidencjonowanejest w programie kadrowym po zatwierdzeniuwniosku pracownika
przez bezpoSredniegoprzelohonego.

$ 200
Zwolnieniepracownikaod pracy na ezasposzukiwaniapracy obejmuj4cy:
1.

2

dni

w

robocze

okresie dwutygodniowego i

jednomiesigcznego

wypowiedzenia,
2.

3 dni robocze - w okresietrzymiesigcznegowypowiedzenia,tak2ew przypadku
j ego skróceniaz przyczyn niedotycz4cychpracownika,

-

ewidencjonowane jest

w

programie kadrowym po

zatwierdzeniu wniosku

pracownika przez bezpoSredniego pr zeloíonego.

$ 20t
1. Zwolnienie pracownika z orzeczonym znaczÍrym lub umiarkowanym stopniem
od pracy z zachowaniemprawa do wynagrodzeniaw celu:
niepelnosprawnoSci
1) wykonania

badari

specjalistycznych,

zabiegów

leczniczych

lub

usprawniajqcych,a fakhe w celu uzyskania zaopatrzeniaortopedycznego
lub jego naprawy, jezeli czynnoÉci te nie mog4 byó wykonane poza
godzinamipracy,
2)

uczestniczeniaw turnusie rehabilitacyjnym nie czgSciejniz' raz w roku
i wymiarzedo 21 dni roboczych,

- ewidencjonowanejest w programie kadrowym, po ewentualnym zatwierdzeniuprzez
przeloaonegow odniesieniudo pkt 1, wniosku pracownikaw odniesieniu
bezpoSredniego
do pkt 2.

2 . Pracownik o znaaznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnoSci,który
zamierzaubiegaó sig o zwolnienie od pracy, o którym mowa w ust.l pkt l jest
zobowiqzany od przedloaenia pracodawcy dokumentu potwierdzaj1cego potrzebq
wykonania tych czynnoSci wraz z oSwiadczeniemo braku moZliwoóci ich
wykonania poza godzinami - pracy wzór oSwiadczeniastanowi zalqcznik nr 6
do niniejszegoregulaminu.

3 . Zwolnienie pracownika od praay, o którym umowa w ust.l pkt 2, nastqpujena
podstawie wniosku lekarza sprawuj4cego opiekg nad osob4 niepelnosprawn4
o skierowaniejej na turnus rehabilitacyjny,okreélaj4cyjego rcdzaj i czastrwania.
Pracownikpowinien przedstawiópracodawcywymagan4dokumentacjgw terminie
umoZliwiajQcympracodawcy zapewnienienormalnegotoku pracy.

$ 20u
L Czas zst¡olnieniaod pracy pracownicy ciEharnejna zleconeprzez lekarza badania
lekarskie przeprowadzanew zwiqzku z ciq\q, jeheli badania te nie mogty byó
przeprowadzonepoza godzinamipracy - rejestrowanyjest za pomoc1 urz4dzenia
rejestruj4cego RCP ( pracownica zobowiqzana jest fakt przeprowadzeniabadai
udokumentowaów formie oSwiadczenia
).

2 . Zwolnienie, o którym mowa w ust.l moZe byó udzielone przez bezpoSredniego
przeloaonego po

uprzednim

przedstawieniu

zaíwiadczenia

lekarskiego

potwierdzaj4cego ciq\g pracownicy.

$2 0 '
1 . Zwolnienie od pracy pracownika wychowuj4cego przynajmniej jedno dziecko
w wieku do 14 lat przysluguje w ci4gu roku kalendarzowego na 2 dni
ewidencjonowane jest w programie kadrowym po ewentualnym zafwierdzeniu
przez bezpoSredniegoprzelo2onego.

2 . Pracownik, o którym mowa w ust. I sklada oSwiadczeniedotycz4cekorzystania
zwlw uprawnienia,którego wzór stanowi zal1czniknr 7 Regulaminu.

$ 20t

1 . Inspektor ds. kadr i szkolenia prowadzi ewidencjg czasu pracy pracowników
do celów prawidlowego ustalenia ich wynagrodzenia i innych Éwiadczeú
zwi1zanych z pracq.

2 . Inspektor ds. kadr i szkolenia zbiorczo po zakoiczenitt kaZdego miesiqca
przekazujedo Wydzialu Finansowegozestawieniedotycz4ce nieodpracowanych
sp11niei za

dany miesi4c. Zestawienia dotyczqcepracowników realizuj4cych

zadatia w vrzgdzie mog4 byó sporzqdzaneprzez innego pracownika do tego
upowaZnionego.

3 . Inspektor ds. kadr i szkolenia zbiorczo po zakoiczeniu kaídego okresu
rozliczeniowego przekazuje do wydzialu Finansowego zestawienia dotycz4ce
godzin nieodpracowanychza dany okres rozliczeniowy.Zestawienia mog4 byó
pruezinnegopracownikado tego upowaZnionego.
sporz4dzane
jest pracownikowi na jego íqdanie,
4 . Ewidencja,o której mowa w ust. 1 udostgpniana

w programiekadrowym.
"0"","Y":"
2 . Sposób usprawiedliwiania nieobecnoéciw pracy oraz udzielania pracownikowi
l . Nieobecnosópracownikajest

Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia
zwolniei od pracy okreila rozporz1dzenie
l5 maja 1996r.w sprawie sposobuusprawiedliwianianieobecnoSciw praay oraz
udzielaniapracownikomzwolnieú od pracy (tj. Dz.U. z20l4t. poz. 1632).

3 . Zwolnienia od pracy udzielane sA na zasadachokreslonych w Kodeksie pracy,
rczporzqdzeniuMinistra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r.

w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoSciw pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnieú od pracy (tj. Dz.U. z 20I4t. poz. 1632) oraz odrgbnych
przepisach.

4 . Za czasnieobecno$ciw pracy, za który zgodnie z powszechnieobowiqzujqcymi
przepisami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,wynagrodzeniejest
wyplacanew wysokoSciwynikaj Ecejz tych przepisów.

$ 20to
Dla wszystkichpracowników ewidencjaczasupracy prowadzonajest przezkadry.

$2
Wykonanie zarzqdzenia p owi erzam Sekretat zowi Gminy.

$3
Zmiany Regulaminu Pracy nale|y podaó do wiadomoéci

pracownikom

poprzez

przekazaniepo jednym egzemplarzudo wydzialów i dla osób zajmujqcych samodzielne
stanowiska.

s4
Zarzqdzeniewchodzi w Zycie z po uplywie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomoSci
pracownikom,z moc? obowi4zuj4c4od dnia 1 czerwca2016roku'
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Zal1cznik nr I do Regulaminu Pracy
Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie

Jgdrzejów,dnia
( nazwiskoi imig)

( Wydzial - stanowisko)

OSWIADCZr.NIE
Oswiadczam, 2e otrzymalam/lem kartg zbliíeniowq do elektronicznej
czasupracy o numerze
reJestracJl
, któr4 zobowi1zujg sig uIywaó
indywidualnie i zgodnie z jej przeznaczeniem.
pouczonalny :
PonadtozostaLam/lem
I) o zakazieodstgpowaniakarty innym osobomdo celów mojej identyfikacji.*
2) w przypadku zniszczeniabqdi,utraty karty kosztami wyrobienia nowej karty
zostangobciahonalny.

(czy4elny podpis pracownika)

*Pouczenie:
odst4pieniekarty zbliZeniowej w celu potwierdzenia obecnoéci w pracy przez
innego pracownika jest cigzkim naruszeniemprzez pracownika podstawowych
obowi4zkówpracowniczych- art. 52 $ 1 pkt 1 Kodeksupracy.
Nowa karfa zostaje wystawiona odplatnie, po cenie kosztów poniesionychprzez
pracodawcAna jej zakup.
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Zal4czniknr2 do RegulaminuPracy
Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie

Jgdrzejów,dnia
(Imig i nazwiskopracownika)

Wy dziato.**t -;

SprawObywatelskich
:i

Na podstawie $ 10 a ust. 2 Regulaminu pracy informujg, Ze w dniu
zagubitam/em kartg zbliheniow? ( karta zblileniowa ulegla
zniszczeniu\*.

(podpispracownika)

x) niepotrzebne
skreSlió
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Zalycznik nr 3 do RegulaminuPracy
Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie

Jgdrzejów,dnia
(ImiE i nazwiskopracownika)

Pan/Pani

w/m
W zwipzku z moim wyjSciem pryvvatnymdokonanym za zgodEbezpoéredniego
przelo2onego w dniu
do

trwaj4cym w godzinach od

- proszg o wyraaenie zgody na odpracowanie przeze mnie

wskazanegoczasuw dniu

Wyraíam zgodg
przeloZonego
( podpisbezpo5redniego
)

( podpispracownika
)

Otrzymuje:
Wydzial Organizacji i Spraw
Obywatelskich

skreélió
x) niepotrzebne
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Zatqczniknr 4 do RegulaminuPracy
UrzgduMiejskiego w Jgdrzejowie

( nazwiskoi imig)

( stanowisko)

Burmistrz
Miasta Jgdrzejowa
Wniosek o wyro¿eniezgody ns procg podleglegopracownika
w godzinach nudliczbowych
Proszgo wyrazeniezgody na pracAw godzinachnadliczbowychw dntu

dla
imig i nazwisko , stanowisko,komórka organizacyjna

do godz.

Przewidywanyazaspraay:od godz.
w celu wykonywanianastgpuj4cychzadah

Jednoczeénie zobowiqzujg sig, 2e ww. pracownik dokona odbioru godzin
nadliczbov\rychw bie2qcymokresi e r ozliczeniowym.

przelo2onegolub innych osób nadzoruj4cychpracgpracownika
podpis bezpoSredniego

Wyra2amAtriewyraíam zgody "
podpisBurmistrza
osoby
lub upowaZnionej

Przyjmujgdo wiadomoÉcii wykonania.
datai podpispracownika
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Zal4czniknr 5 do RegulaminuPracy
Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie

( nazwiskoi imig)

( stanowisko)

Burmistrz
MiastaJgdrzejowa
zwolnieniaod pracy
Wnioseko udzielenie
w celu zalatwieniasprawosobistych
Proszgo udzieleniezwolnieniaod praayw ramachvvyjSóprywatnychw celu
od god2....................do
w dniu
sprawosobistych
zalatwienia
god2........
z powodu

'

godzín/minutz tytulu lvyjéó prywatnych
Nieodpracowany azaspracy w iloéci
zobowi4zujgsig odpracowaów dniu/dniach........
w godz.
..... w bielqcym okresierozliczeniowymtj. do dnia

Jgdrzejów,
podpis pracownika

Akceptujg/ Nie akceptujg
przeio2onego
podpis bezpoÉredniego

Zal4cznik nr 6 do Regulaminu Pracy
Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie

( nazwiskoi imig )
( stanowisko)
( wydziat )

OSWIADCZENIE
do bgdgkorzystaóze zwolnieniazpracy
w godzinachod...........
W dniu......
z zachowaniemprawa do wynagrodzeniana podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spolecznejoraz zatrudnieniuosób niepelnosprawnychw zwiqzkuz;
1.wykonywaniem badaó specjalistycznych
nazwa przychodni, godzinyjej otwarciai zamknigcia

2. poddaniemsig zabiegomleczniczym
azwa przychodni, godzinyjej otwarciai zamkniEcia

3. poddaniasig zabiegomusprawniaj4cym

4,potrzebqruopurr)Tili;T',ilr"ri;rutJ"otwarciaizamkniscia
adressklepu,godzinyjejotwarciai zamknigcia

5.potrzebanaprawy zaopat zeniaortopedycznego

nazwapunktu uslugowego, godzinyjej otwarciai zamkniEcia

czynnoScinie mog4 byó wykonane pozamoimi
NadmieniamizwskazanaczynnoSó/wskazane
godzinami pracy oraz 2e posiadam orzeczenieo niepelnosprawnoSciw stopniu
wydanena okresdo dnia......
znacznymlumiarkowanym
przedkladam
kserokopi g nastgpuj4cych dokumentów
W zaLqczeniu
ze wzglgdu na bark dokumentacji usprawiedliwiaj4cejwykonanie wskazanej czynnoícil
wskazanychczynnoÉciwymienionychw pkt 1-5 z powodu.
np. pomimo mojego wniosku lekarz nie wystawi stosownegoza5wiadczenia

wnoszgo uznaniemojego oSwiadczenia
Jgdrzejów,
podpis pracownika
przelozonego
podpis bezpoSredniego

W yralam A.Jiewyra2am zgody'
podpisBurmistrzalub upowaZnionejosoby

Pracy
Zal4czniknr 7 do Regulaminu
UrzgduMiejskiegow Jgdrzejowie

( nazwiskoi imig )
( stanowisko)
( wydzial )

OSWIADCZENIE
Oswiadczam,Zejestemrodzicem - opiekunemprawnym dzieci wyszczególnionychw tabeli:
Imie i nazwisko dziecka

Lo.

Data urodzeniadziecka

I

2.
a
J.

4,
5.
W zwi4zku z povtryZszym.vqvrazamzamiarkorzystaniaz uprawnieú wynikaj4cyah z art. 188
Kodeksupracy.
Sprawuj4copiekgnad dzieckiemdo lat czternastu:
1) bEdg korzystaó /nie bgdg korzystaó z 2 dni platnego zwolnienia od pracy w roku
kalendarzowym z zachowaniemprawa do wynagrodzenia,*
2) bgdg korzystaó z jednego dnia platnego zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym
z zachowaniemprawa do wynagrodzenia.*

Niniejsze oéwiadczeniezachowuje swoj4 wainoéó w okresie prryslugiwania w/w uprawnieú w czasie
trwania stosunku pracy. W prrypadku zmiany lub utraty uprawnieú zobowi4zujg sig nienvlocznie
poinformowaó pracodawcg o zaistniatym fakcie.

miejscowoSó,dnia

podpis pracownika

*nieootrzebne
skre5lió

/n/uRYjq,rRz .,

2dn'"?

('/t r1e^'"'(
¿.)
mgr Marcín Pfszeek

