
 ANEKS NR 1/2008  
Z DNIA 13 maja 2008 

DO REGULAMINU PRACY 
z dnia 16 lutego 1998 

ZAKŁADU INśYNIERII MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z 0.0. 
W MIKOŁOWIE 

zawarty w dniu 13 maja 2008 pomiędzy: 

Zarządem Spółki w składzie: 
mgr Justyna Hildebrandt - Prezes Zarządu Spółki 
Stanisław Gryzło - Z-ca Prezesa Zarządu Spółki 
a 
Związkiem   Zawodowym   NSZZ   Solidarność   przy  ZIM   Sp.   z   o.   o.   w   
Mikołowie 
reprezentowanym przez: 
Ryszarda Szymczyka - Przewodniczącego Związku 
Gabrielę Jadamus - Z-cę Przewodniczącego Związku 

o następującej treści: 

§1 
 Niniejszym aneksem ulega zmianie treść §17 do Regulaminu Pracy Zakładu InŜynierii 
Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie, który przyjmuje brzmienie: 

1) „Pracownicy Spółki, pracują w podstawowym systemie czasu pracy". 
2) „ Czas pracy nie moŜe przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 

przeciętnie 
 pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, tj. 

 1]   16 tygodni - dla pracownik ów zatrudnionych w systemie pracy zmianowej na 
kotłowni GraŜyński, 

2)   l miesiąc - dla pozostałych pracowników, 

 3.  Pracownicy Spółki wykonują pracę wg następującego rozkładu czasu pracy: 

3)  pracownicy administracyjno-biurowi - poniedziałek  9.00-17.00, wtorek- 
piątek w godz. od 7.00 do 15.00, 

  pracownicy Rejonu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan zatrudnieni: 
4)  na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych od poniedziałku do piątku w 

godz. 7.00 do 15.00 
5)  na stanowiskach robotniczych na ujęciu wody Śmiłowice w systemie pracy 

3-zmianowej, wg ustalonego harmonogramu w godzinach: 
- I zmiana     6.00 do 14.00 



- II zmiana   14.00 do 22.00 
- III zmiana 22.00 do 6.00 
 c)  na stanowiskach robotniczych na ujęciu wody Bujaków w systemie pracy 

2-zmianowej, wg ustalonego harmonogramu. 
3)     pracownicy Działu Eksploatacji Ciepłownictwa zatrudnieni na stanowiskach: 

6)  nierobotniczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00 do 15.00 (w okresie od 
l czerwca do 31 sierpnia od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 do 14.00), 

7)  robotniczych w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00 do 15.00 (w okresie od l czerwca do 31 sierpnia od poniedziałku do piątku 
w godz. 6.00 do 14.00), 

8)  robotniczych  w  systemie  pracy  3-zmianowej,  zgodnie  z  postanowieniami  regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w tym systemie, stanowiącym 
załącznik nr l do niniejszego regulaminu, 

 4)  pracownicy oczyszczalni zatrudnieni na stanowiskach: 
9) nierobotniczych od poniedziałku do piątku w godz.7,00 do 15.00 

10)  robotniczych w systemie pracy 3-zmianowej, wg ustalonego harmonogramu 
 w godzinach: 
- I zmiana            6.00 do 14.00 
- II zmiana         14.00 do 22.00 
- III zmiana       22.00 do 6.00 

 5)  pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy pracują wg rozkładu 
pracy ustalonego w indywidualnych harmonogramach pracy lub umowie o pracę. 

§2 
Pozostałe postanowienia Regulaminu Pracy nie ulegają zmianie. 

§3 
 Niniejszy aneks wchodzi, w  Ŝycie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości 
pracowników. 


