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Poz. 24
ZARZĄDZENIE Nr 5
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), art. 421 ustawy
z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) oraz art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d
i pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 24 i 36) w załączniku do zarządzenia
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) „przełożonym” – rozumie się przez to:
a) w przypadku osób zajmujących stanowiska wchodzące w skład komórek – osobę kierującą komórką,
b) w przypadku osób kierujących komórkami oraz osób zajmujących stanowiska niewchodzące w skład komórek
– właściwą osobę kierownictwa urzędu;”;
2) w § 41 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Osobom kierującym komórkami oraz osobom zajmującym stanowiska niewchodzące w skład komórek urlopu
wypoczynkowego udziela Dyrektor Generalny urzędu na karcie urlopowej, podpisanej przez pracownika oraz akceptowanej przez przełożonego, która stanowi wniosek urlopowy.”.
§ 2. 1. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi albo samodzielnymi wydziałami w Wyższym Urzędzie Górniczym
są obowiązane odebrać od pracowników oraz złożyć własne imienne potwierdzenia zapoznania się z treścią zmian w Regulaminie pracy Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Osoby zajmujące stanowiska niewchodzące w skład komórek organizacyjnych albo samodzielnych wydziałów w Wyższym Urzędzie Górniczym są obowiązane złożyć imienne potwierdzenia zapoznania się z treścią zmian w Regulaminie pracy
Wyższego Urzędu Górniczego.
3. Potwierdzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, opatrzone datą i podpisem pracownika, przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji pracowniczej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
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