
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218,
z póên. zm.1)) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 wrzeÊ-
nia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pra-
cowników urz´dów administracji rzàdowej (Dz. U.
Nr 76, poz. 505 oraz z 2008 r. Nr 51, poz. 295) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dyrektor generalny urz´du (kierownik urz´-
du) ustala rozk∏ad i wymiar czasu pracy
cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej i pracow-
ników nieb´dàcych cz∏onkami korpusu s∏u˝-
by cywilnej, zwanych dalej „pracownikami”,

bioràc pod uwag´, ˝e praca powinna byç wy-
konywana od poniedzia∏ku do piàtku w go-
dzinach mi´dzy 815 a 1615.”;

2) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
mo˝e ustaliç, w drodze zarzàdzenia,
dniem wolnym od pracy dla pracowni-
ków dzieƒ pracy przypadajàcy mi´dzy
dniami wolnymi od pracy, pod warun-
kiem wyznaczenia soboty dniem pracy.

2. W urz´dach, o których mowa w art. 1
ust. 1 pkt 12 i 14 ustawy z dnia 16 wrzeÊ-
nia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒ-
stwowych, uprawnienie okreÊlone w ust. 1
przys∏uguje kierownikom tych urz´dów.

3. O ustaleniu dnia wolnego od pracy oraz
o sobocie wyznaczonej dniem pracy dy-
rektorzy generalni urz´dów (kierownicy
urz´dów) informujà pracowników oraz
interesantów urz´dów co najmniej
z 14-dniowym wyprzedzeniem, w sposób
przyj´ty w danym urz´dzie.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lipca 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie czasu pracy pracowników urz´dów administracji rzàdowej

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.


