ZARZĄDZENIE NR 56.2022
WÓJ T A GMINY TELATYN
z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Telatyn w związku z panującymi
warunkami atmosferycznymi.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca i 990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z
późn. zm.) w związku z art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. nr 21,
poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1W związku z utrzymującą się falą upałów i suszy oraz koniecznością oszczędności poboru wody ustalam
godziny funkcjonowania urzędu i pracy pracowników wykonujących pracę w Urzędzie Gminy Telatyn w
godzinach od 7:30 do 14:30, w okresie gdy temperatura powietrza będzie utrzymywała się na poziomie
powyżej 30 stopni Celsjusza. Jednocześnie zarządzam w powyższym okresie skrócenie czasu pracy o 1 godzinę.
Pracownicy urzędu gminy wykonujący pracę na otwartej przestrzeni będą wykonywać czynności
służbowe w godzinach od 6:00 do 14:00, z jednoczesnym wydłużeniem przerwy do 1 godziny.
Niniejsze zarządzenie podlega odwołaniu w każdym czasie, w sytuacji, gdy pomimo utrzymywania się
temperatury powietrza powyżej 30 stopni Celsjusza poprawią się warunki wykonywania pracy.
§2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Telatyn.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1.07.2022 r.

Uzasadnienie
Obniżenie normy dobowej dla pracowników urzędu uzasadnione jest tym, że w Urzędzie Gminy Telatyn
temperatura w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca dochodzi do około 40 stopni Celsjusza. Brak
klimatyzacji i niemożność schłodzenia pomieszczeń ze względu na konieczność wprowadzenia oszczędności w
zakresie poboru energii elektrycznej powoduje, że świadczenie pracy w tych warunkach jest utrudnione, a
pracownicy skarżą się na złe samopoczucie.
Należy też wskazać, iż obecnie w obliczu utrzymującej się fali upałów dostawcy wody apelują o wprowadzenie
oszczędności w zakresie jej poboru. Jednocześnie Główny Inspektor Pracy zaapelował do wszystkich
pracodawców o skrócenie czasu pracy pracownikom albo wprowadzenie dodatkowych przerw - z powodu
panujących w Polsce upałów. Poniżej wyciąg ze stanowiska GIP„Pracodawcy mogą też wprowadzać rotację na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy, aby umożliwić
pracownikom ochłodzenie się i regenerację sił. Skrócenie czasu pracy i dodatkowe przerwy nie mogą jednak
powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia"- Główny Inspektor Pracy Katarzyna
Łażewska-Hrycko

