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zarz4dzen)e Nr..(.ü.
Burmistrza lVliastaJqdrzejowa

z dnia..,C.6,.C!,.K(E
a
w sprawie ustaleniaRegulamin Pracy w U rzgdzieMiejskim
w Jgdrzejowie
Na podstawieart.l042i art.1043ustawyz dnia26 czerwca1974 roku
zmianami)oraz
KodeksPracy( Dz.U. z 1998r.Nr 2l,poz.94 z pó2niejszymi
art.42143 ustawyz dnia2l listopada2008r.o pracownikachsamorz4dowych
( Dz. U. Nr 223,po2.1458) zarzqdzamco nastqpuje:

s 1
UstalamRegulaminPracyw UrzqdzieMiejskim w Jqdrzejowiew
brzmieniu okreélonymw zalqczniku do niniejszegozarzqdzenia.

$ 2
Wykonanie Zar zqdzeniapowierzamSekreta¡zowiGminy.
Q J

Trac4moc ZarzqdzeníaBurmistrzaMiastaJgdrzejowa;
L Zarzqdzenie
Nr 6312004z dnia 16 marca2004r.
2. Zarzqdzenie
Nr 6/06 z dnia 11 sfycznia2006r.
Nr 62107z dnia23 marca2007r.
3. Zarzqdzenie
4. Zarzqdzente
Nr 34108z dnia 05 marca2008r.

$4
Zarzqdzenie
wchodziw 2yciez dniempodpisaniaRegulaminuPracypo
uplywie dwóchtygodni od podaniago do wiadomoScipracowników.
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REGULAMIN PRACY
URZEDU MIEJSKIEGO W JSDRZEJOWIE
I. Postanowieniaogóln€
\ 1
i porz4dek\t'procesieprac)'orazzwiqzanez tym pra\\'aI
Regulaminpracy ustalaorganizac.iE
obowi4zkipracodawcyi pracon'ników.

sz

Regulamin prac.v obowi4zuje wszystkich pracowników bez rvzglgdu na zaimowane
stanowisko,formg narvi4zaniastosunkuprac,v.

sr

pracy, obowiqzanyjest zapoznec
KaZdy nowo zatrudnionypracownik. przedrozpoczEciem
siE z treÉci4 Regulaminu prac¡', potwierdzajEctcn lakt zlozcniem odporviedniego
jest w aktachosobowychpracownika.
które przechowyn'ane
oéwiadczenia,
{4
llekroórv Regulaminiejest mo$'ao:
l) pracodawcy,nale2yprzez to rozumieÓUrzqd Miejski rv.lEdrzejowiereprezentowanyprzez
BurmistrzaMiastaJEdrzej
owa.
pracorvnikach
2)
samorz4dowych,nalelJ-pr7-ezto rozumieópracownikórv.z którymi
stosunekpracv zostal nan'i4zanyna podstawiewyboru, porvolania,mianowania lub umowy
o praca.
3) urzgdzie.naleZyprzezto rozumieóUrz4dMiejski w JEdrzejowie.
I l. Podstawoweobowiqzkipracodawcy i pracownikórv
I . Do podstawow'ych
obowi4zkóu'pracodawcynale2yw szczególnoSci:
pracEz zakresemczynnoScii ze sposobem
pracownikapodejmujqcego
l) zapoznanie
w1'konyrvaniapracy na zajmon'anym stanou,iskuorazjego obon'i4zkami i uprawnicniami.
na pelnymwykorzystaniuczasupracy
2) odporviednie
organizowaniepracypolegajqce
oraz krvalifikac.jii uzdolnieí pracownika,
3) prarvidlorvei terminowe n'yplaceniepracownikom uynagrodzeniaza pracQ,
4) urnoZliwienie
pracorvnikompodnoszenie
kwalifikacji zawodowl'ch.
potrzebsocjalno- bytorvychi kulturalnych
r',,miarqposiadanychSrodkóu,.
5) zaspokajanie,
pracorvników.
6) kierowaniepracownikówna badaniaprofilaktyczne,
7) zapewnieniebezpiecznychi higienicznychwarunków pracy przy odpowiednim
szkoleú rv tym zakresic.
wykorzystaniuosiqgniEónauki i techniki oraz przeprowadzar.rie
8) stosou,anieobiektywnych i spran'iedliwychkryteriów oceny pracownikórv oraz
u'ynikówpracy,
9) prowadzeniedokr"uner.rtacj
i w sprarvachzwi4zanychze stosunkiempracy oraz akt
osobon'ychpracownikórv,
10) wplywaniena ksztaltowanierv UrzEdziezasadwspól2yciaspolecznego,
11)równetraktowaniepracownikówrv zakresienawi4zaniai rozwi4zaniastosunkuprac.v.
rvarunkówzatrudnienia,
awansowania
orazdostgpudo szkoleniau' celu podnoszenia
rasE.religiq.
kwalifikacjizawodowych,bez wzglgduna pleó,wiek. niepelnosprawnoSó,
narodowoSó,przekonaniapolit¡'czne.pocl.rodzenie
etniczne,wyznanie. orientacjq
na zatrudnianiena czasokreSlonylub nie okeélony, albo
seksnalnq.a laki.eze i,"'zglEdr-r
r.r pelnynrlub niepeln¡m w1miarzeczasuprac)-

przeciwkopraconnikowi,polegaj4cego
mobingowi skierowanemu
l2)przeciwdzialanie
na dzialaniulub zaniechaniudzialaniaw zakresieuporczywcgoi dlugotrwalego
ngkanialub zastraszaniapracownika.wywoluj4ce u niego zaniZol.rqocenE przydatno5ci
pracon'nika.
maj4cena celu poniZenielub oSmieszenie
zau,odor.vej.
o
zatrudnieniepodaniadar.rych
prawo
ubiega.iqcej
siq
ma
Zqdaó
od
osoby
2. Pracodau'ca
osobowychobejmuj4cych;
l) imip( imiona)i nazwisko,
2) imionarodzicórv.
3) datEurodzenia,
( adresdo korespondencji
4) miejscczamieszkania
).
5) uyksztalcenie,
zatrudnienia.
6) przebiegdotychczasowego
o
od danychosobowycl't.
ma prawo 2qdaóod pracownikapodania.niezaleZnie
i. Pracodan'ca
którychmowa w ust.2 takze;
1)innychdanychosobowychpraconnika.a takZeimion i nazwiskorazdat urodzeniadzieci
jeZeli podanietakichdanychjest konieczneze wzglqduna korzystanicprzez
pracownika.
u prau ie prac1.
pracownikaze szczególnych
uprawnieúprzervidzianych
pracownika nadanegoprzcz RzqdoweCentrum Infbrmatyczne
2)nun,eruPE,SE,L
( RCI PESE,L).
Powszechnego
Elektror.ricznego
SystcmuErvidencjiLudr.roSci
osoby"
pracodawcydanycl.r
n' fotmie oÉwiadczenia
4. Udostgpnienie
osobon'ychnastEpuje
której one dotyc24.Pracodarvcama prarvo24daóudokumentorvaniadanych osobor.vych
osób.o których rlo\\'a w ust 2 i 3.
5. Pracodawca
moZeZqdaópodaniainnychdanychosobowych.niZ okreÉlonew ust.2 i 3,
jeZeliobowi4zekich podaniarvynikaz odrqbnychprzepisów.
rv $ 5 ust.2-5do danychosobowych,o któr¡'chmorvaw tych
6. W zakresienieuregulowanym
przepisach,
stosujesiQprzepisyo ochroniedanychosobowych.

so
nale2yw szczególnoéci:
Do podstawowl'chobon'i4zkówpracownikasamorz4dowego
I ) przestrzeganieprawa pracy. \\' tym takZeRegulaminupracy,
2) rvykonywaniezadaúpublicznych sumiennie,sprawniei bezstronnic,zgodniez
obowi4zuj4cym prawem,
3) informowaniewszystkichpodmiotów,inst¡'tucjii osóbfizycznycho postEpiew
siEw posiadaniu
zalatwianiuich spraworazudostEpnianie
dokumentón'znajdujEcych
jeZeli
pra\\'o tego nie zabrania.
urzgdu,
4) ochronainteresówpracodawcyi szanowanie
praw obywateli.
5) zachou'anietajemnicy paristwoweji sluZbowejoraz innych tajemnic w zakrcsicprzez
prawo przewidzianym.
6) zachowanieuprzejmoécii ZyczliwoÉcirv kontaktachze zu'ierzchnikami.podn4adnymi.
wspólpracownikami
oraz w kontaktachz interesantami,
7) zachouanic
godnoiciq
vr mie.jscu
pracvi pozanim.
siqz
i starannewypelnianiepoleceúprzelo2onych,
8) surnienne
9) przestrzeganie
ustalonegoczasupracy.
przepisów i zasadbhp oraz p.poz..
10)przestrzeganie
1l)zachowanietrze2woiciorazutrzymywanieporz4dkui czystoSciw miejscupracy,
l2ldbanieo dobroUrzqduijcgo mienie.
po zakoriczeniu
l3)odpowiedniezabezpieczenie
dokumentów,urzqdzehi pomieszczeú
pracy.
przeloZoneg,.
14)opuszczanie
w czasiepracymiejscapracytylko za zgod4bezpoiredniego
I 5)podnoszenie
pracy,
kn'alifikacjizan'odowychorazdoskonalenie
urniejEtnoríci
16)noszenie
w czasiegodzinpracyidentyfikatorapracownikaz nazw4komórki
organizacyjnej
UrzEdu,imieniemi naz*,iskiemorazstanowiskiemsluZbowym,
l7)przebywaniew czasiepracyw strojugwarantuj4cym
powagQreprezentowanego
Urzqdu.

s/

Pracapracownika samorzqdowegonie moZer'"ywolywaópodejrzeniao stronniczoió lub
j ego bezinteresownoÉci.
podwa2aó
IIl. Czaspracy
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l.Czasempracyjest czas.w którym pracownikpozostajerv dyspozycjipracodawcyu'
UrzEdzielub u' innyn.rmiejscu wyznaczonymdo wykonyu'ania zadaí.r.
2. Czaspracy powinien byó w pelni wykorzystanyprzez kaZdegopracon'nikana
wykonywanie obou'i4zków slu2bowych.
{9
1.Czaspracypracownikanie moZeprzekroczyó40 godzinna tydzicúi 8 godzinna dobg.lv
pigciodniorl.rmtygodniupracyw przl'iE1ym3 miesigcznymokresierozliczeniou,vm.
Sobotystanowi4dni wolne od pracy.
2.Tygodniowy czaspracy l4cznie z godzinami nadliczbowymi nie moZe przekraczaó
przecigtniezl8godzinw tygodniu.
3. Rozklad czasupracy pracowników zatrudnionychw niepclnym wymiarze czasupracy
ustalaj4indywidualneumouy o pracg.
:l.Pracon'nicy
administracyjniUrzgduwykonuiqpracqod poniedzialkudo piqtkuod godziny
730do godziny15ro.
5.Pracownicy
UrzEduStanuCywilnegopracuj4;
- od poniedzialkudo pi4tku od godziny/0 do godziny1530.
W sobolyod godziny9uudo godziny12'rupracujejeden\\'yznaczonypracownik.
Za pracqw sobotqpracownikotrzymqjeinny dziei wolny rv najbliZszyponiedzialek.
zmianon',vm;
6. Pracou'nicyStrazyMiejskiej uykonujq pracqw s-vstemie
I zmianaod godziny7'" do godziny15".
00
ll zmianaod godziny 1400tlo godziny22 ,
l)rv szczególnychprzypadkachza zgod4pracodawcypracon'nik Strazy Miejskiej moze
byó zatrudnionyw niedzielg i Éwigtooraz w dodatkowy dzieú wolny od pracy,
2) pracownikStrazyMiejskiej wykonuj4cypracEw niedzielelub w Éwiqtootrzymujeimr¡
dzieñ u'olny od pracy;
poprzedzaj4cych
lub
a) u'zamianz.apracew niedzielg-n'okresie6 dni kalendarzorvych
nastgpuj4cych po takiei niedzieli.
b) w zamianza pracgw éwiEtolub inny dzieriwolny od pracy-w ci4gu okresu
rozliczeniowego,
c) dzici wolny od pracyna wniosekpracownikamoZebyó udzielonyw okresie
poprzedzajqcyn,
bezpoSrednio
urlop wypoczynkowl'lub po.legozakoúczeniu.
3) rv przypadkachokresowo uzasadnior.rych
rodzajempracy lub jej organizacj4,pracorvnicy
StrazyMiejskiej mog4byó objqci równowaznymsystememczasupracy tj. wydluzajqcym
dobow4normgczasupracydo l2 godzin,przy zachowaniutygodniowej40 godzinnej
nomr\ czasupracyw prz¡.jqtym
m.
okresierozliczeniovr¡
gratik
4) szczególowy
sluZb.lestprzygotowywanyprzez KomendantaStra4' Miejskie.i.
a nastQpniezatwierdzanyprzcz pracodawcg.
7 . Czaspracyradcy prawnegookreila ustawao radcachprawnych i zawartaumowa.
8. GoúcywykonujqpracEod poniedzialkudo pi4tkuw godzinach900 - 1700
9. Na pisemnywniosekpracownika,po uprzednimzaopiniowaniugo przezbezpoSredniego
przeloZonego,
pracodawcamoZeustaliójegoindywidualnyrozklad czasupracy.W razie
ustaleniaindywidualnegoczasupracy godziny rozpoczgciai zakoóczeniapracy przez
pracownikówobjQtychtE fornr4organizauj
i^czasuprac¡ wpisujesiq r.vliécieobecnoSci.
10.Pracawykonywanapomiqdzygodzin422""agodzinq6""jest prac4w porzenocnej.
I l. Do czasupracyrvliczasiEprzerwqw pracytrwaj4c415 minut na spoZ¡'cieposilku.

12.Czasszkoleún'zakresiebhp.czasniewykonywaniapracyw zwiqzkuz
przeprowadzaniembadañokresowych i kontrolnych zalicza si9 do czasupracy.
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pracyi potn'ierdzenia
swojej
rozpoczynania
1. Pracownikzobowi4zanyjest do punktualnego
podpisemna liScieobecnoéci.
obecnoSci
pilne i terminowepracepoza
2. Pracownicywykonuj4cyna polecenieprzeioZonego
czaszwolnieniaod pracy,o
godzinamiurzgdowaniaorazpracownicyodpracowujqcy
w budynkuUrzqduza zgod4
którym mowa w $ I 1 ust.2 Regulaminu.mogqpozostawaó
przeloZonego.
w uzgodnieniuz pracodawcq.

sl l

przelozonego
na czas
l. Pracor.vnik
moZebyó zrvolnionyod prac,vprzezbezpoÉrcdniego
niezbEdnydo zalatwieniawaZnychsprawosobistychlub rodzinnych.które wymagaj4
zalatwieniaw godzinachpracy.
2. Czaszwolnieniaod pracy.o którym mowa w ust. 1 pracownikobowi4zanyiest
przcloZonego
na
u, dniu i godzinach.ustalonychprzezbezpo:íredniego
odpracou'aó
nie przyslugu.ie.
w przeciunl'mrrzie za ten czasul nagrodzenie
u'niosekpracor.vnika,
sig
3.W urzEdziepron'adzones4rcjestrywl'j Sów czasiepracy,*'których odr.rotor.vuje
godzinyrvy.lScia
i powrotudo miejscapracy:
kierownicz¡'ch,
na stanowiskach
a) w sekretariacie
dla osóbzatrudnionych
Wydzialów i osóbsprauuj4cychnadzórw wieloosobowych
b) u Naczelnikór.v
dla pracorvnikówtych komórekorganizacy.inych.
stanowiskach-

.. 12
przeloZonego
1. .TeZeli
nymagaj4tego potrzebyUrzgduna poleceniebezpoéreduiego
pracorvnic¡,
mog4 wykonywaópracqw godzinachnadliczbowychn'dni u'olneod
PowyZszcrtie
pracy.a wyjEtkowychwypadkach takzew nocy orazw niedzielei ér.viEta.
pieczg
nad
ma zastosowania
do kobietw ciq2yorazdo pracownikówsprailujqc.vch
osobami wymagaj4cymistalej opieki lub opiekujqcymisig dzieómirv u,iekudo lat 8 bez
ich zgody.
2. Pracauykony'w'anaponad obowi4zuj4cepracownikanormy czasupracy wynikaj4ce z
i rozkladuczasupracy.stanowipracaw godzinach
obowi4zujqcego
systemr-l
nadliczbowych.
3.Pracou'nikon'iza pracQw1'konywan4na polecenieprzeloZonegorv godzinach
albo czaswolny w tyrn
nadliczbowychprzysluguje,u'edlugjego wyboru,wynagrodzenie
samymwymiarzezfym,2e wolny czas,na wniosekpracou'nikamoZebyó udzielonyu'
poprzedzaj4cyn,
urlop nypoczynkorvylub pojego zakoiczeniu.
okresiebezpoérednio
przedurlopen,wypoczynkowymlub po
Wnioseko udzielenieczasuwolnegobezpoérednio
W miarE
nim porvinienbyó zloZonywraz z oiwiadczeniemo wyborzetego Swiadczenia.
moZliwoScipracodawcamoZeuwzglqdr.rió
równie2rvnioskispó2nionelub odmíenneod
rvczeSniejzlo2onych.
4. Pracownikon'iwykonuj4cemupracq\\ porzenocnejprzyslugu.jc
dodatkowe
wynagrodzenieza kaZd4godzing prac) w porze nocnej w wysokoÉci20% stawki
godzinowejwynagrodzenia
ustalonego
zasadniczego,
nie ni2szejednak od wynagrodzenia
na podstarvie
art. 151 "$ l Kodeksupracy.
przepracowanych
w zwi4zkuz okolicznoéciami
5. Licz,bagodzinnadliczborvych
pracownika200 godzin
okreélonymiw ust.l nie mo2eprzekraczaó
dla poszczególnego
w roku kalendarzo\\ym.
6. W zakesie czasupracy pracownikom przysluguj4 wyi4cznie uprawnienian'ynikaj4cez
ustawy o pracor.r'nikach
samorz4dowychz rlnia 21 listopada2008r. oraz z wydanych w
jej
przepisy
postanowieú
oparciuo
niniejszegoregulaminu.W sprawachnieuregulorvan¡'ch
w nw. ustawieznajduj4równiezzastosowanie
przepisykodeksupracy.
7.W przypadkuosób zatrudnionychw niepelnym wymiarze czasupracy stron.vustalaj4r"'
umowieo pracqdopuszczaln4
liczbEgodzinponadokreÉlonyu ur¡olic ulmiar czasu

pracy, której przekroczenieuprawnia pracownikado wyboru pomiQdzyprawem do
\rynagrodzenia
a prawemdo odpowiedniejiloéciczasuwolnego( art.15l { 5 kodeksuprac,v
w zwi4zku z art.40 ust.5 r-lsta$1,'
o pracownikachsamorzEdowych).
813
Pracownikowi wykonuj4cemu na polecenie pracodan'cy zadanie sluzbowe poza,
na pokrl cie
r'vktórej znajdujesiq siedzibapracodawcyprzysluguj4nale2noSci
micjscowoSciq
kosztów zwi4zar.rych
z podró2q sluZbow4wg. obowiEzuj4cychprzepisów.

III. Wynagrodzenia
{14
W lJrzgdziestosujesiEmiesiqczn4
tbrmgwynagradzania.

{ ls
1.Pracownikowiprzyslugujewynagrodzenie
za pracQstosowniedo zajmonanego
kwalifikacji.ustalonezgodniez plzepisanrivr s¡rar'rie
stanowiskai posiadanych
wynagradzaniapracorvników samorz¡dowych.
pracownikaza pelny miesiqcznywymiar czasupracynie mo2ebyó niZsze
2 Wynagrodzenie
od minimalnegowynagrodzenia
ustalonegoprzezRadgMinistrón'.
3.Do wynagradzania,
o którym mowa w ust.I nie rvliczasiE,
a) wynagrodzer.ria
i dodatkuza pracgw godzinacl.r
nadliczborvych.
vrynagrodzenia
b) dodatktrucgtr
za pracEu porzenocrrej.

$16
L Wynagrodzenie
wyplaca
sigz dolurazw miesi4cu
w ostatnim
dniumiesi4ca.
2. Je2eliustalonydzieúwyplaty rvynagrodzenia
za pracgjestdniemrvolnyrnod pracy,
wynagrodzeniewyplaca siEw dniu poprzednim.
wyplacasiq w formie pienig2nej.do r4k wlasnycl.r
pracou,nikalub osob¡
3. Wynagrodzenie
przezniegoupowaZnionej.
w kasieUrzEduznaldujqcejsig w siedzibieplzy ulicy 11
Listopada33 u' godzinachpracy Urzqdu.
4. Wynagrodzenie,
pracou,nika,
na pisemnyr.vniosek
mo2ebyó przekazyn'ane
na jego
rachunekbanliowy.

lV. Nagrody i rvyró2nienia
$17
1. Za wzorone wypelnianieoborvi4zkór','
przejauianieinicjatyw¡ u pracvi
sluZbowych,
osi4gniEcia.
pracownikowimoZe byó przyznananagrodapieniq2na.
2. Pracou'nikwyróZniaj4cysiq w pracy, moZebyó a\\¡ansowanyna wyzsze stanowisko.r.
przypadkuutworzeniab4d2zrvolnieniasiEodpowiedniego
stanowiska.
V. Urlopy pracownicze
$18
l.Pracownik ma prawo do corocznego.nieprzerwanegoi platnegourlopu u,1'poczynkowego
w wvmiarzei wedlugzasadokreSlonych
w KodeksicPrac¡'.Pracowniknie moZezrzecsig
prawa do urlopr-r.
2.Urlopyudzielanes4 w tenniniezaproponowanym
przezpracownikai zaakceptowanynt
przezbezpoSredniego
przelo20nego
na podstawiepisemnegowniosku.
3.Za u4aéciw4organizac.jgpracy. w tym równie2za r.vykorzystanieurlopón
wypoczynkowych odpowiada bezpoSredniprzelo2ony.
'l.Urlopu niewykorzystanegozgodnie z tak ustalonymterminem pracodawcama obowi4zctr
udzieliópracownikowinajpóZniejdo koúcapierwszegokwartalunastgpnego
roku
kalendarzowego.
5.UrlopmoZebyó na wniosekpracownikapodzielnyna czgríci.Co najmniejjedna czEéó
urlopupowinnaobejmowaónie mniej niz l4 kolejnychdni kalendarzow¡'ch.

przypadkachpracownikmo2ekorzystaóz urlopu
uzasadnionych
6.W szczególnie
bezplatnego,którego udziela pracodawcana pisemny wniosek pracownika zaopiniou'any
przezbezpoSredniego
przeloToncgo.
obowi4zanyudzielióna z4daniepracownikai w terminieprzezniego
7. Pracodawcajcst
u'skazanymnie wigcej niZ 4 dni urlopu w kaZdymroku kalendarzowym.Pracownik mo2e
zglosióZ4danieudzieleniaurlopunajpó2niejw dniu rozpoczqciaurlopt-t.
VI. Pomocpracodarvcyrv podnoszeniukwalifikacji pracowniczych
{ 19
w swoich planachfinansowychérodki finansowe na szkolenie
I .Pracodawcaprzeznacz-a
pracownikólv.
krvalifikaciizawodon'ychpracowników
2.Pracodawca
uczestniczyi.vkosztachpodnoszenia
MinistraEdukacjiNarodowejorazMinistra
na zasadach
okreÉlonychw Rozporz4dzeniu
Pracy i Politl'ki Spolecznejz 12 pa2dziernika1993r.u' sprawiezasadi r¡'arunków
podnoszenia
ogólnegodoroslych( Dz. U. Nr 103.
kwalifikacji zawodowychi wyksztalcenia
pracownikomprzyslugujeplatny urlop szkoleniowyi
poz.472 ze zm.). W szczególnoSci,
kil'alifikacji
zwolnienieod pracyw odpou'iednin,rozmiarzew sytuacji.gdy podnoszenie
odbywasig na podstawieskierowaniaze stronypracodawcy.
w szczególnoSci
3. Pracodawca
moZerównicZzobowi4zaósiEdo dalej id4cychSwiadczeír.
pokrywaniakosztówszkolenia.dojazdów,wzglqdniepomocynaukowych.
4.Umowa z pracorvnikiemokreélaj4cate éwiadczeniamo2.etakzeprzewidywaóobowi4zek
w oznaczonychsytuacjach.
czgSciowego
lub calkowitegozwrotu tych Éwiadczeú

VII. Zasady usprawicdlirvia nia przez pracorvnikórv spóánicú
i nieobecno5ciw pracy
Q20
przcloZonego
ie i
1. Pracow.rikpowinienuprzedzióbezpoSredniego
o prz-1'czyn
jcst z
jeZeli
przewidywanymokresienieobccnoSci
przyczynatej nieobecnoSci
u' pracy,
góry wiadomalub mo2liwa do przewidzenia.
2. W razieniestawieniasig do pracy,pozaprzypadkanio którychmowa w ust.l . pracownik
jest obowiqzanyniezr'vloczniezawiadomióbezpoúredniegoprzeloZonegoo prz,vczynie
nieobecnoÉci
i przewidywanymczasiejejtrwania,nie pó2niejjednak ni2 w drugimdniu
nieobecnoiciw pracy.Zau'iadomienie
mo2enast4pióosobiScie,
telelonicznie.faksem.
poczt4elektronicznaüprz.ezinne osoby lub poczt4.W tym ostatnim przypadku za datE
zawiadomieniauwaZasig datg stemplapocztowego.
3.Dowodamiusprawiedliwiajqcymi
nieobecnoiów pracylub spó2nieniesiq do pracys4;
1) zaéwiadczenie
lekarskieo czasorvejniezdolnoécido pracy.rv¡'stawionezgodniez
przepisami.
odrEbnymi
2) decyzjawlaÉciwegoPowiato',vego
InspcktoraSanitarnego.
wydanazgodniez przepisami
o zwalczaniuchorób zakaZnych- w razie odosobnieniapracon'nikaz przr-czyn
przewidzian¡
ch tvmi przepisami.
3) oSrviadczenia
pracownika - w razie nieprzewidzianegozamkniEciazlobka, przedszkola
Iub szkoly o spran'owaniuprzez pracownikaosobistejopieki nad zdrowym dzieckiem dcr
lat oémiu.
4) imiennewezwaniepracor.vnika
do osobistegostawieniasiq, r'r¡ stosourne przezürgan
wlaÉciwyrv sprawachpowszechnegoobowiqzku obrony, organ administracji rzqdowejlub
samorz4duterl'torialnego,s4d.prokuraturg,policjg lub organ prowadz4cypostEpowanie*
sprawacho wykroczenia-w charakterzestrony lub Swiadkaw postgpowaniuprowadzonym
przedtymi organami,
pracownikapotwierdzaj4ce
5) oéwiadczenie
odbyciepodróZysluZbowcjw godzinach
nocnych,zakoíczoneiw takim czasie,2eod tegomomentudo chn'ili rozpoczgcia
pracynie uplynqlo8 godzini tym samymodpoczyneknocny byl niemo2liwy.

4.W raziespóZnienia
siQdo pracy.pracownikobowiqzanyjest niezwloczniepou'iadomió
przelo2onego
bezpoSredniego
przelo2onypodejmqe
o przyczyniespóánienia.
Bezpoéredni
decyzjEw sprawieusprawiedlinienia spó2nienia
siQdo pracy.

VIII. Uprawnienia pracownikórvzwiqzanez rodzicielstwcm
{ 2l
1. Pracou'nikbgd4cyrodzicemlub opiekunemdzieckado latl4 obowi4zany.jest
zloZyów
komórcedo spran kadr oéwiadczenie
o zamiarzekorzystaniaze zwolnieniaz tegotltulu
od pracy,któreprzyslugujew u,vmiarze2 dni w danymroku kalendarzo\lym.
2. W przypadkuniewykorzystania
dni zwolnieniaod pracyw danymroku kalendarzowynr,
nie przystugujeZadenekwiwalent ani te2 dni te nie mog4 byó wykorzystanew roku
nastQpnym.
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1. Pracownicakarmiqcadzieckopiersiqma prano do przerww pracyzgodniez Kodeksem
Pracy.
2. Przernyo którycli mo$'arl,.ust.1, udzielapracoda\\'ca
na pisemnywniosck pracownicr.
któr1'winien byó poprzedzonyzloZeniemprzezniq oSu'iadczenia
o karmieniu dziecka
piersia

IX, Naruszenieporz4dku pracy i dyscypliny

823
l.W s¡uacji nieprzestrzegania
przezpracownikakodeksupracy,Jak równie2postanoü,iei
niniejszegoRegulaminupracy.przepisówbhp orazprzepisówppoZ.Pracodawca.
moZe
zastosowaó
kary:
1) upomnienia,
2) nagany.
2.Za nieprzestrzeganie
przez pracownikaprzepisówbezpieczeústwai higieny prac,vlub
przepisówprzecin'poZarowych,
pracybez usprarviedliw,ienia.
opuszczenie
stawieniesig do
pracyw stanienietrze2woéci
lub spoZywanicalkoholuw czasiepracypracodawcamoZe
równieZstosowaókarg pieniEZn4
3.Kara moZebyó zastosowanatylko po uprzednimrvy-sluchaniupracownika.Kara nie mo2e
byó zastosowanapo uplyrvie2 tygodniod powziEciawiadomoScio naruszeniu
obou'iEzku pracowrriczego
i po uplywie 3 miesiEcyod dopuszczenia
siEtegonaruszenia.
4. Je2eliz poll.odunieobecnoSci
w pracypracowniknie moZebyó wysluchany, bieg
dwtrtygodniowegoterminu przewidzianegow ust. 3 nie rozpoczynasiE , a rozpoczqtyulega
zrvieszeniu
do dnia stawieniasig pracownikado pracy.
5. O zastosowanejkarze pracodawcazawiadamiapracownikana piómic, wskazujip rodzaj
naruszeniaobowi4zków pracow,niczychi datq dopuszczeniasiq przez pracownikatego
naruszenia
oraz informuj4cgo o prawiezgloszeniasprzeciwui terminiejego wniesienia
OdpiszawiadomieniaskladasiQdo akt osobowychpracownika.
6. KarEuwa2asig za niebyl4 i wzmiankg o nie.lusuwa siEz akt osobovnychpracownikapo
roku nienaganncjpracy. PracodawcamoZeuznaókarg za nieb-vlqprzed uplvwem tego
terminu.
X. Bezpieczeústwoi higiena pracy
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1. Pracodawca
ponosipe1n4odpowiedzialnoéó
za stanbezpieczeñst\\'a
i higienypracy
w UrzEdzie.
2. Pracodawcajest
obowi4zanychroniózdrowiei Zyciepracownikówpoprzez
zapewnienie
bezpiecznyclii higienicznychwarunkówpracy,a w szczególnoSci:
1) organizowaópracEw sposóbzapewniaj4cy
bezpieczne
i higienicznewarunkipracy,

2) zapewnióprzestrzeganie
przezpracownikówprzepisówbezpieczeústwa
i higieny
pracy,wydar.l'aópoleceniausuniqciauchybieúu, tym zakresieoraz kontrolowaó
u ykonanicwl tlanychpolecen.
3) organizowaóstanowiskapracyzgodniez przepisamiorazzasadamibezpieczeústwa
i
higienypracy,
4) zapoznawaópracou'nikaz ryzykiem zan'odowymw1'stqpuj4cymna stanowiskupracy
podczasszkoleniawstgpnegow zakresiebhp.
5) dbaóo odpowiednistanpomieszczeú
technicznestanowiskpracy.
orazwyposa2enie
zgodniez zasadamibezpieczeistwai higienypracy,
6) egzekn'owaóprzestrzeganieprzez pracowników przepisów i zasadbezpieczeústwai
higienypracy,
7) chroniópracon'ników przed promienio\\,aniemjonizuj4cym, pochodz4cymze íróde|
sztucznych,
8) zapervniópracownikomodpor.viednie
urz4dzenia
higieniczno- sanitarne,
9) zapewnióprzeszkolenic
pracownikówz zakresubezpieczeústu,a
i higienypracvoraz
ochony p.poz. przed dopuszczeniemdo pracy oraz prowadzenieokresowych szkoleú
rv tym zakresie,
l0) prouadziórejestru¡padkó\\ prz) prac].
11)przeprowadzaó
okresowekontrolewarunkówpracyorazprzestrzegania
przepisówi
zasadbezpieczeústwa
i higienyprac,voraz przepisówp.poz.

s2s

I . Osobapz¡jmorvana do pracypodlegawstQpnymbadaniomlekarskim.
2. Pracownikpodlegaokresou'ymi kontrolnymbadaniornlekarskim.
3. Oneczenia lekarskiewydarvanena podstawiebadaúwstEpnych.okrcsow)'chi
kontrolnych przechonuje siEu' aktachosobonych pracownikó\\,.
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przepisówi zasadbezpieczeristwa
Przestrzeganie
i higienypracyoraz przepisówp.poz.jest
podstawowymoboni4zkiempracowtika,który w szczególnoÉci
powinien:
1) znaóprzepisyi zasadl'bezpieczeñstwa
i higienypracy.p.poZi braóudzial w szkoleniur
instruktaZuz tego zakresu,
2) wykonl'waó pracQw sposóbzgodny z przepisamii zasadamibezpieczeústwai higieny
pracy oraz stosowaósig do rvydawanychw tym zakresiepoleceñ.
3) dbaóo naleZytystan urz4dzcúi sprzEtuoraz o porz4deki lad w miejscr.rpracy,
4) poddaw-aó
siEwstEpnym.okreso\\,ymi kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lckarskimi stosowaósiq do wskazaúlekarskich,
5) potwierdzióna piÉmiezapoznaniesiq z przepisarni
orazzasadamibezpieczeistwai
pracy,
higieny
a tak2eprzepisamip.poZ.
.627
Pracownikom, którzy uzfkujE monitor ekranowy, co najmniej przez polowg doborvego
wymiaru czasupracy przysluguje relundacjaprzy zakupie okularów na zasadachokreÉlon¡'ch
oddzielnymzarzqdzeniem.
XI. Ochrona pracy kobiet i mlodocianych
{28
l.Kobiet nie rvolnozatrudniaóprzy pracachszczegóh.rie
uci4Zliw1'ch
lub szkodliwychdla
zdrowia.
2. Kobietomniedozwolonesq ,
a) rEcznepodnoszenie
i przenoszenie
ciQ2arówo masieprzekraczajqcej;
- 12 kg-przypracy stalej.
- 20 kg-przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzing w czasiezmiany roboczej).
b) rqczneprzenoszenie
pod SórE-po pochylniach,schodachitp. któr1'chmaksymalnyk4t
nachyleniaprzekraczai0'r . a wysokoSó5m ciEZarówo masieprzekraczaj4ce.j
:

- 8 kg- przy pracy stalej,
- 15 kg- przy pracy dorywczej( do 4 razy na godzingw czasiezmianyroboczei).
c) przewo2enie
ciEZarówo masieprzekraczaj4cej;
- 50 kg przy przewo2eniuna taczkachjednokolow¡,'ch,
- 80 kg - przy przewozeniuna wózkach2.3i ,l- koiowych,
- 300kg przy przewo2eniuna wózkachpo szynach.
Wyzej podane dopuszczalne masy cigZarów obejmuj4 równieZ masg urzqdzenia
transportowegoi dotycz4 przen'oZeniaciEzarówpo powierzchni rón'nej, twardej i gladkiej.
d) kobietomw ci42yi w okresiekarmienia;
- rvszystkieprace,przy których najwy2szewartoÉciobciqZeniapracEfizycznq. mierzone
2.900kJ na zmianq
wydatkiemenergetycznym
nettona w¡konaniepracy,przekraczaj4
roboczq
- prace\\ pozycji w¡ muszonej.
- pracew pozycji stojEcejlEcznieponad3 godzinyw czasiezniany roboczej.
3. PracownicabEd4cau'ciq2y nie mo2eby'ózatrudnionaprzy obsludzemonitorórv
ekranon'ychponyzej 4 godzin na dobq.

$2e

n'porze nocnej.r't'
Kobiety rv ci4zy i opiekuj4cejsig dzieckiemdo lat 4 nie wolno zatn"rdniaó
godzinachnadliczbowychorazbez jej zgodydelegou'aó
pozastalemiejscepracy.
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l.Pracodawca
ma obowi4zekprzenieSó
kobietgw ci42ydo innej pracy,ieZeli:
a) iest zatrudnionaprzy pracy wzbronionej kobietom w ci42¡'.
b) przedlozyorzeczenielekarskic. 2e ze wzglqdu na ci429nie powinna w-lkonyn'aó
pracy.
dotychczasowej
pracorvnicy
2. .Ie2eliprzeniesienie
od innej pracypocit¡gaza sobqobni2eniewynagrodzenia,
wyplacasiQdodatek*'yrównawczy.
6 31
przepisykodeksu
W przl"padkuzatrudnieniamlodociar.rycl.r
pracownikówmaj4 zastosou,anie
pracy oraz inne obou'iqzujEcew tym zakresic.
XII. Postanowieniakoúcorve
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l.Prz1'jmowanie
interesantów
pracyUrzqdu.
w Urzqdzieodbywasiqw godzinach
2.W sprawieskargi wniosków;
przyjmuje interesantów
1) Burmistrz
w kazdywtorek od goclziny
900do godziny1300.
2 ) Zast€pcr
przyjmujeinteresantów
w kaZdqSrodE
od godziny8"' do
llmistrza
c o o z l n vl )

{ iJ
Regulamin podlega podaniu do wiadomoScipracou'nikórvpo przekazaniupo jednym
egzemplarzudo wydzialów i dla osób zajmuj4cychsamodziclncstanowiska.
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W sprawach,które r.riezostalyunormowanew niniejszymRegulaminiestosu.je
siEprzepisv:
jego
I ) KodeksuPracy oraz wydane na
podstawieprzepisywykonawcze,
2) ustan'yz dnia2l listopada2008r.o pracownikachsamorz4dowych
( Dz. U. Nr223. poz.
1 4 58 ) .

