
Zarządzenie Nr 11/2009 

 
Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie  

z dnia 16.09.2009 r. 

 

 
w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie 

 

 

§ 1 

W Regulaminie pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej 

im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 14 sierpnia 1996 r., z  późniejszymi zmianami 

wynikającymi z: 

1. Aneksu Nr 1 z dnia 1 maja 1997 r. 

2. Aneksu (bez numeru)  z dnia 2 stycznia 2002 r. 

3. Aneksu Nr 2 z dnia 20 grudnia 2002 r. 

4. Aneksu Nr 3 z dnia 31 marca 2003 r. 

5. Aneksu Nr 4 z dnia 30 grudnia 2008 r.  

 

wprowadza się zmiany w brzmieniu określonym w Aneksie Nr 5, który stanowi Załącznik 

do Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Spółdzielni oraz na stronie 

www.smnalkowskich.lublin.pl i przekazaniu do Kierowników Działów oraz Głównego 

Księgowego Spółdzielni dla zapewnienia właściwej jego realizacji. 

 

§ 3 

Zmiany Regulaminu pracy wprowadzone niniejszym zarządzeniem wchodzą w życie po 

upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom. 

 

§ 4 

Pozostałe uregulowania Regulaminu pracy pozostają bez zmian. 

 
W uzgodnieniu z 

Radą pracowników: 

 

http://www.smnalkowskich.lublin.pl/


 

 
    

                                                                                                                                                                                           Załącznik  

      do Zarządzenia Nr 11/2009 

       Prezesa Zarządu  

       z dnia 16.09.2009r. 

 

 

Aneks Nr 5 z dnia 16.09.2009 r. 

 
do Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie 
  

 

§ 1 

 § 2 ust. 3 Rozdziału I Regulaminu pracy otrzymuje następujące brzmienie: 

 
''§2 

3. Ustala się następujące systemy i rozkłady czasu pracy dla poszczególnych grup 

pracowników Spółdzielni: 

1) pracownicy wchodzący w skład Zarządu Spółdzielni, pracownicy bezpośrednio 

podlegli Prezesowi Zarządu, pracownicy Działu Księgowości, Działu Technicznego 

i Inwestycji, Działu Administracyjno-Gospodarczego (z wyłączeniami określonymi 

w pkt. 2) są zatrudnieni w systemie równoważnego czasu pracy, ze świadczeniem 

pracy od poniedziałku do piątku w godzinach: 

7.00 – 17.00 w poniedziałek 

7.00 – 15.00 od wtorku do czwartku 

7.00 – 13.00 w piątek 

2) pracownicy Klubu Osiedlowego „Źródło”, gospodarze rejonów, mistrz ds. 

utrzymania porządku i czystości terenów osiedlowych oraz sprzątaczka są zatrudnieni 

w podstawowym systemie czasu pracy, z zachowaniem następujących rozkładów 

czasu pracy: 

a) pracownicy Klubu Osiedlowego „Źródło” świadczą pracę od poniedziałku 

do piątku w godzinach 11.00 - 19.00, 

b)  gospodarze rejonów oraz mistrz ds. utrzymania porządku i czystości terenów 

osiedlowych  świadczą pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 -14.00, 

       c) sprzątaczka świadczy pracę od poniedziałku do piątku w godzinach. 13.00 – 21.00”. 

 

 


