
ZARZĄDZENIE NR 1/2017
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Miedźno

Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z 
późn. zm.)

zarządza się, co następuje

REGULAMIN PRACY
URZĘDU GMINY MIEDŹNO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Miedźno, zwany dalej „regulaminem” ustala organizację i porządek 
wewnętrzny pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników świadczących pracę w 
Urzędzie.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) Urzędzie, pracodawcy, zakładzie pracy – oznacza to Urząd Gminy Miedźno, będący budżetową jednostką 
organizacyjną Gminy Miedźno, zatrudniającą pracowników;

2) wójcie – oznacza Wójta Gminy Miedźno, jako osobę działającą w imieniu pracodawcy, która dokonuje 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, a w razie jego nieobecności zastępcę wójta lub sekretarza;

3) pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Miedźno w ramach stosunku pracy, bez 
względu na wymiar czasu pracy;

4) pracowniku na stanowisku urzędniczym – oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie na stanowisku 
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1786);

5) referacie – oznacza referat wyodrębniony w schemacie organizacyjnym Urzędu;

6) bezpośrednim przełożonym - oznacza to pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z 
kierowaniem zespołem pracowników, któremu pracownik bezpośrednio podlega, zgodnie ze strukturą 
organizacyjną Urzędu;

7) kierowniku referatu – należy przez to rozumieć osobę kierującą referatem;

8) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

§ 3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

§ 4. Każdy pracownik przyjmowany do pracy zapoznaje się z treścią regulaminu i potwierdza ten fakt w 
odrębnym oświadczeniu.

Rozdział 2.
Organizacja i porządek pracy

§ 5. 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników, wykonuje wójt, a w razie jego 
nieobecności zastępca wójta lub sekretarz.

2. Pracodawcą wójta jest urząd gminy.

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, 
wykonuje przewodniczący Rady Gminy Miedźno, a pozostałe czynności osoba wskazana przez wójta 
odrębnym zarządzeniem, z tym że wynagrodzenie wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały.

§ 6. 1. Kandydat do pracy przed przystąpieniem do pracy obowiązany jest:
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1) przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, wydane przez 
lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami na podstawie skierowania pracodawcy;

2) wypełnić kwestionariusz osobowy;

3) przedłożyć świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawców, dokumenty potwierdzające pracę w 
gospodarstwie rolnym, a także inne dokumenty niezbędne do określenia uprawnień pracowniczych;

4) przedłożyć świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły;

5) przedłożyć dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe;

6) zapoznać się z treścią regulaminu pracy, przepisami o równym traktowaniu w zatrudnieniu stanowiącymi 
załącznik nr 1 do zarządzenia oraz instrukcjami bhp obowiązującymi na stanowisku pracy;

7) odbyć przeszkolenie w ramach szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

8) zaznajomić się z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1167) oraz zakresem czynności, który nie musi mieć formy pisemnej.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 3-5, kandydat do pracy przedkłada w kopiach, które złożone zostają 
do jego akt osobowych, natomiast ich oryginały przedstawia do wglądu pracownikowi zajmującemu się 
kadrami.

3. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 1 kandydat do pracy na stanowisko urzędnicze, obowiązany jest 
przedstawić:

1) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

2) zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej.

4. Warunkiem nawiązania stosunku pracy z kandydatem do pracy na stanowisko urzędnicze, jest jego 
niekaralność za popełnienie umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego 
przestępstwa skarbowego oraz nieposzlakowana opinia.

§ 7. Badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u pracodawcy na to samo 
stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę, 
zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę z pracodawcą.

§ 8. Szkolenia wstępnego bhp nie przeprowadza się, gdy z pracownikiem kontynuowane jest zatrudnienie 
na tym samym stanowisku pracy, które zajmował bezpośrednio przed zawarciem kolejnej umowy o pracę.

§ 9. Stosunki pracy pracowników samorządowych są zawierane i rozwiązywane na zasadach 
przewidzianych w ustawie i kodeksie pracy.

§ 10. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć 
pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, 
wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z 
obowiązkami wynikającymi z ustawy.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o 
których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 
§ 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.

§ 11. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym oraz doradca i asystent jest 
obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, które stanowi załącznik nr 2 do 
zarządzenia. Przepisu tego nie stosuje się do osób zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter, a 
gdy nastąpi zmiana charakteru tej działalności, złożyć odrębne oświadczenie.

3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć wójtowi oświadczenie o 
prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub 
zmiany jej charakteru.

4. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na 
pracownika samorządowego, o którym mowa w ust. 1, jest nakładana kara upomnienia albo nagany. Przepisy 
art. 109 §2 i art. 110-113 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
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5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej 
powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

§ 12. 1. Wójt oraz pracownicy zatrudnieni na stanowisku urzędniczym, którzy wydają decyzje 
administracyjne w imieniu wójta, w okresie pełnienia funkcji/zajmowania stanowisk, nie mogą stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne:

1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego,

2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać 
podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,

3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad 
nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,

5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % 
kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek,

6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać 
taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie 
dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i 
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

2. Naruszenie zakazów określonych w § 1 przez Wójta powoduje wygaśnięcie jego mandatu.

3. Naruszenie zakazów określonych w § 1 przez osoby wydające w imieniu Wójta decyzje administracyjne 
stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym organ 
właściwy uzyskał informację o przyczynie rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązanie umowy w powyższym 
trybie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 
Kodeksu pracy.

4. Wójt oraz pracownicy zatrudnieni na stanowisku urzędniczym, którzy wydają decyzje administracyjne w 
imieniu wójta, nie mogą, przed upływem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska, być zatrudnione lub 
wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach 
indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy. Nie dotyczy to decyzji administracyjnych w sprawie 
ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych, z wyjątkiem decyzji dotyczących ulg i zwolnień w tych 
podatkach lub opłatach.

§ 13. 1. Na żądanie wójta pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, a także doradca i asystent 
obowiązany jest złożyć oświadczenie o stanie majątkowym.

2. Analizy danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wójt.

3. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, składa oświadczenie o stanie majątkowym według wzoru 
oświadczenia majątkowego określonego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osoba prawną oraz osoby wydającej decyzje 
administracyjne w imieniu wójta.

§ 14. Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia 
włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą 
być zatrudnieni w urzędzie, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości 
służbowej.

§ 15. Dla pracownika podejmującego pierwszą pracę na stanowisku urzędniczym, w czasie trwania 
zawartej z nim umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy, niż 6 miesięcy, organizuje się służbę 
przygotowawczą, której tryb i zasady określa odrębne zarządzenie.

§ 16. 1. Przydziału prac dokonuje bezpośredni przełożony pracownika.

2. Bezpośredni przełożony pracownika odpowiada za dostarczenie pracownikowi i właściwe używanie 
przez niego niezbędnych do wykonania pracy materiałów i urządzeń oraz za rzetelne rozliczanie pracownika z 
używanych materiałów i urządzeń.
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§ 17. 1. Urząd zapewnia pracownikom prawo do wzajemnej komunikacji wewnątrz zakładu pracy oraz do 
dyskusji, przedstawiania sugestii, pytań czy problemów kierownictwu.

2. Wszelkie kwestie powinny być kierowane przede wszystkim do bezpośredniego przełożonego, a w 
przypadku niesatysfakcjonującego pracownika rozwiązania – na wyższy poziom zgodnie z hierarchią 
wynikającą ze struktury organizacyjnej urzędu.

§ 18. Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz urzędu, dotyczących jego funkcjonowania, z 
wyłączeniem informacji udzielanych stronom w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych oraz 
rozstrzygnięć rady gminy, udziela wójt lub inne upoważnione do tego osoby.

§ 19. 1. W celu zapewnienia kontroli obecności oraz punktualnego rozpoczęcia pracy, pracownik ma 
obowiązek potwierdzenia przybycia do pracy i obecności w pracy poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na 
liście obecności.

2. Lista obecności znajduje się w sekretariacie, a wykładana jest w Biurze Podawczym przed rozpoczęciem 
pracy.

3. Podpisywanie listy za innego pracownika, jak też fałszowanie jej treści w inny sposób, stanowi ciężkie 
naruszenie obowiązków pracowniczych.

4. W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, że pracownik nie wykonuje 
pracy, a ciężar dowodu spoczywa na pracowniku.

§ 20. 1. Wyjście pracownika poza urząd w godzinach pracy jest możliwe po uzyskaniu zgody 
bezpośredniego przełożonego oraz dokonania odpowiedniego wpisu w książce wyjść, która znajduje się w 
Sekretariacie.

2. W przypadku nie odnotowania godziny powrotu w rejestrze wyjść, domniemywa się, że pracownik 
przebywał poza miejscem pracy do końca dnia roboczego.

3. Pracownik opuszczający pomieszczenie biurowe, każdorazowo obowiązany jest poinformować 
współpracowników o miejscu swego pobytu i czasie powrotu.

4. Zabronione jest pozostawianie pomieszczeń pracy niezabezpieczonych przed dostępem osób 
nieposiadających w nim stanowiska pracy.

5. Po zakończeniu pracy, pracownik jest obowiązany uporządkować swoje miejsce pracy, wszelkie 
dokumenty, pieczęcie, druki, nośniki informacji należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, 
schować narzędzia pracy w miejscu na ten cel przeznaczonym, wyłączyć urządzenia elektryczne, a następnie 
zamknąć drzwi pomieszczenia na klucz.

§ 21. 1. Każdy pracownik ma wyznaczone miejsce pracy, na którym przebywa w czasie pracy.

2. Pozostawanie na terenie urzędu po godzinach pracy dopuszczalne jest tylko w ważnych przypadkach, 
uzasadnionych specyfiką wykonywanej pracy, bądź podyktowanych dodatkowymi obowiązkami:

1) ·na polecenie przełożonego (zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych);

2) ·po uprzednim zgłoszeniu przełożonemu takiej potrzeby (np. w celu odpracowania wyjść prywatnych).

3. Zlecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych oraz w celu odpracowania wyjść prywatnych 
powinno być potwierdzone na piśmie przez wójta, zastępcę wójta lub sekretarza.

4. Wzór druków, o których mowa w ust. 3, ustala pracownik zajmujący się kadrami.

§ 22. Pracownik jest obowiązany zawiadomić swojego przełożonego o wszelkich przeszkodach w procesie 
pracy.

§ 23. W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik jest obowiązany:

1) rozliczyć się z pracodawcą z pobranych zaliczek, pożyczek lub innych zobowiązań;

2) zwrócić pracodawcy pobrane narzędzia, wyposażenie (sprzęt komputerowy), pieczęcie, podpisy 
elektroniczne, materiały, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej itp.

§ 24. Pracownikom zabrania się w szczególności:

1) spożywania w miejscu pracy napojów alkoholowych, a także przebywania w miejscu pracy pod wpływem 
alkoholu;
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2) palenia tytoniu na terenie zakładu pracy, z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego;

3) opuszczania stanowiska pracy bez wiedzy i zgody bezpośredniego przełożonego;

4) przebywania w zakładzie pracy poza godzinami pracy bez zgody przełożonego;

5) dopuszczania do obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy osób postronnych;

6) samowolnego demontowania części, urządzeń wykorzystywanych w procesie pracy oraz ich naprawy bez 
specjalnego upoważnienia;

7) wynoszenia poza teren zakładu pracy mienia pracodawcy, bez zgody bezpośredniego przełożonego;

8) używania sprzętu i materiałów nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i 
czynności bez zgody przełożonego.

Rozdział 3.
Prawa i obowiązki pracodawcy

§ 25. Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do:

1) zapewnienia pracownikom przydziału pracy, zgodnie z treścią aktu nawiązującego z nimi stosunku pracy;

2) zapoznania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania 
pracy na wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami;

3) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez 
pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień, umiejętności i kwalifikacji, wysokiej efektywności i 
należytej jakości pracy;

4) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń 
pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania 
niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, a ponadto informowania pracowników o 
ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą i ochronie przed tymi zagrożeniami;

6) kierowania pracowników na wymagane profilaktyczne badania lekarskie;

7) organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy 
monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;

8) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia;

9) przeciwdziałania jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas 
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

10) respektowania równych praw pracowników - kobiet i mężczyzn do jednakowego wynagradzania za 
jednakową pracę lub za prace o jednakowej wartości przy porównywalnych kwalifikacjach zawodowych i 
stanowiskach pracy, doświadczeniu zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności;

11) przeciwdziałania mobbingowi, czyli działaniom lub zachowaniom dotyczącym pracownika lub 
skierowanym przeciwko pracownikowi polegającemu na działaniu lub zaniechaniu działania w zakresie 
uporczywego i długotrwałego nękania lub zastraszania pracownika, wywołującego u niego zaniżoną ocenę 
przydatności zawodowej lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 
wyeliminowanie z zespołu współpracowników;

12) przeciwdziałania zachowaniom skierowanym w sposób bezpośredni lub pośredni przeciwko 
pracownikowi o charakterze seksualnym lub odnoszącym się do płci pracownika, którego celem lub 
skutkiem może być naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie tego pracownika;

13) zapewnienia ochrony udostępnianych przez pracowników danych osobowych;

14) zapoznania pracowników z regulaminem pracy oraz zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w 
odrębnych przepisach na stanowisku pracy;

15) ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
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16) wydawania pracownikom potrzebnych materiałów i urządzeń, odzieży i obuwia roboczego, sprzętu 
ochrony osobistej;

17) zapewnienia pomieszczeń odpowiednio do rodzaju pracy i liczby zatrudnionych;

18) zaspokojenia w miarę posiadanych środków świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

19) prowadzenia dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 
osobowych pracowników, a w razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy – wydania świadectwa 
pracy;

20) przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych 
pracowników w warunkach nie grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;

21) informowania pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w 
pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o 
wolnych miejscach pracy;

22) wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, koleżeńskiego i zasad 
etyki;

23) szanowania godności i innych dóbr osobistych pracowników, a w szczególności przestrzegania zasady 
poufności wynagrodzeń oraz stanu zdrowia pracowników;

24) potwierdzenia na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, ustaleń dotyczących 
nawiązania stosunku pracy, zwłaszcza jego rodzaju i warunków;

25) informowania każdego pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia stosunku 
pracy o obowiązującej normie dobowej i tygodniowej czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia 
za pracę, wymiarze i prawie do urlopu wypoczynkowego, do którego uprawniony jest pracownik oraz 
długości okresu wypowiedzenia zawartego stosunku pracy;

26) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

27) niedopuszczenia do pracy pracownika, w sytuacji gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do 
pracy w stanie po użyciu alkoholu lub użyciu środków odurzających albo substancji psychotropowych, 
bądź używał ich w czasie godzin pracy lub w miejscu pracy;

28) stwarzania sprzyjających warunków w miejscu pracy, pracownikom podejmującym pracę po raz pierwszy.

§ 26. Do podstawowych obowiązków kierownika referatu przede wszystkim należy:

1) przydzielanie podległym pracownikom: czynności zgodnie z umową o pracę, sprzętu, narzędzi, urządzeń 
oraz materiałów niezbędnych do wykonywania pracy;

2) zapoznanie podległych pracowników z miejscem pracy, jego otoczeniem, instrukcjami obowiązującymi na 
stanowisku pracy oraz sposobem wykonywania pracy na stanowisku;

3) właściwie organizowanie pracy podwładnych przy zapewnieniu pełnego wykorzystania czasu pracy 
pracownika, jego kwalifikacji i predyspozycji zawodowych;

4) bieżące aktualizowanie zakresów czynności podległych pracowników;

5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy w referacie;

6) nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników;

7) prawidłowe planowanie i zorganizowanie pracy referatu w celu zapewnienia standardów jakości, 
wydajności, efektywności oraz gospodarności świadczonych usług;

8) zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań referatu;

9) egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów i zasad bhp oraz przepisów 
przeciwpożarowych;

10) nadzorowanie przestrzegania obowiązku trzeźwości i abstynencji od środków odurzających i narkotyków;

11) nadzorowanie wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez podległych pracowników;
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12) przestrzeganie w referacie pełnienia zastępstw zgodnie z postanowieniami zawartymi w zakresach 
czynności danego pracownika;

13) dokonywanie bieżących i okresowych ocen podległych pracowników oraz występowanie z wnioskami 
osobowymi w ich sprawach dot. nagradzania, awansowania lub karania;

14) dążenie do zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza w przypadku pracy monotonnej i pracy w 
ustalonym z góry tempie.

Rozdział 4.
Prawa i obowiązki pracownika

§ 27. 1. Pracownik wykonuje zadania wynikające z jego zakresu czynności oraz poleceń służbowych 
bezpośredniego przełożonego.

2. Jeżeli pracownik jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, 
jest obowiązany poinformować o tym na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku 
pisemnego potwierdzenia polecenia pracownik jest obowiązany je wykonać, zawiadamiając jednocześnie 
wójta.

3. Pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według jego przekonania 
prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, o czym 
niezwłocznie informuje wójta.

§ 28. 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań 
publicznych i środki publiczne z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli.

2. Do obowiązków pracownika samorządowego w szczególności należy:

1) przestrzeganie przepisów Konstytucji RP oraz przepisów dotyczących stanowiska pracy;

2) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku w zakładzie pracy;

3) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

4) znajomość i przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
przeciwpożarowych;

5) wykonywanie swojej pracy sprawnie, bezstronnie i uczciwie, w sposób nie budzący podejrzeń 
o stronniczość i interesowność;

6) zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przewidzianym przez prawo oraz wszelkich informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeśli prawo tego nie zabrania;

8) przestrzeganie w urzędzie zasad współżycia społecznego oraz zachowywanie się z godnością w miejscu 
pracy i poza nim;

9) zachowywanie życzliwości i uprzejmości w kontaktach z klientami, zwierzchnikami, podwładnymi i 
współpracownikami;

10) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego, jeśli nie są one sprzeczne z prawem lub 
podstawą prawną nawiązania stosunku pracy;

11) dbanie o rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań oraz dążenie do uzyskania, jak 
najlepszych wyników i przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy;

12) podejmowanie racjonalnych decyzji, a szczególności kierowanie się zasadą rachunku ekonomicznego;

13) niezwłoczne zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu o przeszkodach w wykonywaniu pracy;

14) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i wizerunku;

15) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy;

16) chronienie dóbr osobistych współpracowników i klientów w zakresie wynikającym z ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

17) udział w szkoleniach i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddawanie się egzaminom sprawdzającym;
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18) utrzymywanie czystości, ładu i porządku na stanowisku pracy;

19) używanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
ochronnej, a także odzieży i obuwia roboczego;

20) poddawanie się profilaktycznym badaniom lekarskim oraz stosowanie się do zaleceń lekarza 
sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną;

21) dbanie o należyty stan urządzeń oraz środków pracy i używanie ich zgodnie z przeznaczeniem wyłącznie 
do wykonywania zadań służbowych;

22) odpowiednie przechowywanie i zabezpieczenie wytworzonych dokumentów oraz terminowe 
przekazywanie ich do archiwum zakładowego;

23) po zakończeniu pracy należyte zabezpieczenie dokumentów, pieczęci oraz pomieszczeń pracy;

24) niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o wypadku przy pracy lub zagrożeniu życia lub zdrowia 
ludzkiego;

25) ostrzeganie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym 
im niebezpieczeństwie;

26) przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładu pracy;

27) przestrzeganie zasad kultury współżycia, przestrzeganie prawa do odmienności poglądów i apolityczności;

28) niezwłoczne rozliczenie się z pracodawcą w związku z ustaniem stosunku pracy;

29) składanie wymaganych oświadczeń, w tym o prowadzeniu działalności gospodarczej na zasadach i 
terminach określonych w ustawie.

§ 29. 1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zgłaszania pracownikowi zajmującemu się kadrami zmian 
w zakresie:

1) danych osobowych przetwarzających przez pracodawcę określonych w art. 221 Kp, a w szczególności 
dotyczących miejsca zamieszkania, nr telefonu, nr dowodu osobistego, stanu rodzinnego, z zastrzeżeniem, 
że nieodebraną pod ostatnio znanym pracodawcy adresem korespondencję pozostawia się w aktach 
osobowych ze skutkiem doręczenia po dwukrotnym jej awizowaniu;

2) utraty posiadanych kwalifikacji;

3) danych warunkujących nabycie lub utratę właściwych świadczeń,

4) danych wykazanych w zgłoszeniu pracownika i członków jego rodziny do ZUS wynikających z przepisów 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – pod rygorem skutków określonych przez właściwe przepisy.

2. Zmiany danych, o których mowa w ust. 1, należy dokonać w terminie siedmiu dni od daty ich 
zaistnienia.

§ 30. 1. Pracownicy są odpowiedzialni za:

1) należyte przechowywanie dokumentów oraz powierzonych pieczęci, pieniędzy i papierów wartościowych, 
pobranych narzędzi, sprzętu i materiałów oraz ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem czy 
uszkodzeniem;

2) właściwe zabezpieczenie dokumentów, w szczególności objętych tajemnicą służbową lub gospodarczą oraz 
druków ścisłego zarachowania.

2. Utratę, zniszczenie lub uszkodzenie dokumentów, pieczęci, pieniędzy, papierów wartościowych, sprzętu 
lub narzędzi pracownik niezwłocznie zgłasza bezpośredniemu przełożonemu.

§ 31. Pracownik ma prawo wglądu do dokumentacji związanej z jego stosunkiem pracy, a w szczególności 
do ewidencji płacowej, ewidencji czasu pracy i akt osobowych.

Rozdział 5.
Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 32. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy i 
obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu nauki i techniki.
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2. Pracodawca obowiązany jest w szczególności do:

1) organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

2) zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
wydawania polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych poleceń;

3) reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  dostosowywania 
środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia 
pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

4) zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym 
uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ 
czynników środowiska pracy;

5) zapewniania wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad 
warunkami pracy;

6) uwzględniania ochrony zdrowia pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników 
niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.

§ 33. 1. Pracodawca przekazuje pracownikom informacje o:

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy 
i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji 
zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o 
których mowa w pkt 1;

3) pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie 
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 34. W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:

1) wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne;

2) do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.

§ 35. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi 
takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, 
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 36. Pracodawca zapewnia pracownikom łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora 
ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach 
ciała.

§ 37. 1. Pracodawca zapewnia prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej 
znajomości przepisów i zasad bhp oraz podstawowych umiejętności.

3. Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bhp przeprowadzają wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne.

4. Szkoleniu okresowemu podlegają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

1) pomocniczych i obsługi - raz na 3 lata;

2) pomocniczych i obsługi, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia 
wypadkowe - raz w roku.

3) kadra kierownicza - co 5 lat,

4) pozostali pracownicy - co 6 lat.

5. Odbycie szkolenia w zakresie bhp w szczególności szkolenia wstępnego powinno być potwierdzone 
przez pracownika na piśmie wg ustalonego wzoru, które przechowywane jest w jego aktach osobowych.

6. Czas szkolenia w zakresie bhp jest traktowany na równi z czasem pracy.
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§ 38. 1. Pracodawca jest obowiązany, w razie potrzeby, dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze 
oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

2. Pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okulary 
korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza.

3. Zasady gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, 
środków czystości oraz przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe w urzędzie określa odrębne zarządzenie wójta.

Rozdział 6.
Czas pracy

§ 39. Do celów rozliczenia czasu pracy pracownika przez:

1) czas pracy - należy rozumieć liczbę godzin, w których pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w 
Urzędzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy;

2) dobę - należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę 
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

3) tydzień - należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu 
rozliczeniowego;

4) normę czasu pracy - należy prze to rozumieć przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 
tygodniu, w przyjętym okresie rozliczeniowym;

5) wymiar czasu pracy – należy rozumieć faktyczną ilość godzin do wypracowania w okresie rozliczeniowym 
( tzw. nominalny czas pracy);

6) rozkład czasu pracy - należy rozumieć harmonogram, grafik, rozłożenie dni pracy oraz godzin pracy w 
okresie rozliczeniowym;

7) okres rozliczeniowy - należy przez to rozumieć przyjęty przez pracodawcę stały przedział czasowy dla 
rozliczenia czasu pracy pracownika;

8) osoby zarządzające w imieniu pracodawcy - należy prze to rozumieć wójta, sekretarza i skarbnika.

§ 40. 1. Każdy pracownik ma obowiązek stawić się na stanowisku pracy w takim czasie, aby w godzinie 
początkowej wynikającej z ustalonego dla niego harmonogramu był gotowy do rozpoczęcia pracy.

2. Czas pracy należy w pełni wykorzystywać na wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 41. 1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 8.

2. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin 
w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy osób zarządzających zakładem pracy w 
imieniu pracodawcy.

3. W Urzędzie obowiązuje równoważny system czasu pracy, z zastrzeżeniem § 44 i § 45 ust. 3 i 4.

4. Okres rozliczeniowy dla wszystkich pracowników wynosi 3 miesiące. Początkiem pierwszego okresu 
rozliczeniowego w każdym roku kalendarzowym jest 1 stycznia danego roku, a końcem ostatniego okresu 
rozliczeniowego w każdym roku kalendarzowym jest 31 grudnia danego roku.

5. Czas pracy pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie 
może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

6. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się:

1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu;

2) gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w 
razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

8. Pracownikowi przysługuje :
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1) w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godz. nieprzerwanego odpoczynku;

2) w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godz. nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co 
najmniej 11 godz. nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

§ 42. 1. Jeśli wymagają tego potrzeby Urzędu, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wykonuje pracę od 
wtorku do soboty. Harmonogram czasu pracy podawany jest do wiadomości na tydzień przed rozpoczęciem 
wykonywania pracy i obejmuje czas nie krótszy, niż miesiąc. Dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu 
pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy jest poniedziałek.

2. Dla pozostałych pracowników urzędu wykonujących prace od poniedziałku do piątku każda sobota jest 
dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

3. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża 
wymiar czasu pracy pracownika o obowiązującą go dobową normę czasu pracy. Dla pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obniża się wymiar czasu pracy proporcjonalnie do ich 
wymiaru czasu pracy.

4. Pracodawca wyznacza w drodze zarządzenia inny dzień wolny od pracy w tym okresie rozliczeniowym, 
jeżeli w danym okresie rozliczeniowym święto przypada w:

1) poniedziałek dla pracownika USC wykonującego pracę od wtorku do soboty;

2) sobotę dla pracowników, o których mowa w ust. 2.

§ 43. Rozkłady czasu pracy powinny być dostosowane do godzin funkcjonowania Urzędu w sposób 
zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie.

§ 44. 1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia przez Pracodawcę zadaniowego czasu pracy.

2. Zadaniowy czas pracy strony ustalają w umowie o pracę lub we wzajemnym porozumieniu.

3. W zadaniowym systemie czasu pracy w zakładzie pracy mogą pracować w szczególności:

1) osoby zarządzające w imieniu pracodawcy;

2) animator sportu;

3) opiekun hali sportowej.

§ 45. 1. Ustala się równoważny system czasu pracy. Dobowy wymiar czasu pracy może zostać przedłużony 
do 12 godzin na dobę. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy równoważny jest krótszemu dobowemu 
wymiarowi czasu pracy.

2. Równoważny rozkład czasu pracy dla pracowników na stanowiskach urzędniczych oraz doradców i 
asystentów przedstawia się następująco:

1) poniedziałek – od godziny 7.30 do 15.30;

2) wtorek – od godziny 7.30 do 18.00;

3) środa – od godziny 7.30 do 15.30;

4) czwartek – od godziny 7.30 do 15.30;

5) piątek – od godziny 7.30 do 13.00.

3. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku konserwatora, palacza, robotnika gospodarczego oraz podlegający 
szczególnej ochronie (art. 148 K.P.), z zastrzeżeniem ust. 4, świadczą pracę w:

1) poniedziałek – od 7.30 do 15.30;

2) wtorek – od 7.30 do 16.00;

3) środę – od 7.30 do 15.30;

4) czwartek – od 7.30 do 15.30;

5) piątek – od 7.30 do 15.00.

4. W stosunku do pracowników wymienionych w § 45 ust. 3 może zostać ustalony zmianowy system czasu 
pracy, który przedstawia się następująco:
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1) I zmiana – od 06.00 do 14.00;

2) II zmiana – od 14.00 do 22.00;

3) III zmiana – od 22.00 do 06.00.

5. Dla pracowników zatrudnionych na stanowisku sprzątaczki równoważny rozkład czasu pracy obejmuje:

1) I zmiana:

a) poniedziałek – od 7.00 do 15.00,

b) wtorek – od 7.00 do 17.00,

c) środa – od 7.00 do 15.00,

d) czwartek – od 7.00 do 15.00,

e) piątek – od 7.00 do 13.00,

2) II zmiana:

a) poniedziałek – od 9.00 do 17.00,

b) wtorek – od 9.00 do 19.00,

c) środa – od 9.00 do 17.00,

d) czwartek – od 9.00 do 17.00,

e) piątek – od 9.00 do 15.00.

§ 46. Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w 
ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

§ 47. 1. Czas pracy rozliczany jest w okresie rozliczeniowym.

2. Pracodawca prowadzi odrębnie dla każdego pracownika miesięczną kartę czasu pracy celem 
prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, z uwzględnieniem 
pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta, dni wolne od pracy wynikające z 
rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

3. Miesięczne karty czasu pracy prowadzone są w oparciu o listy obecności, ewidencje wyjść służbowych, 
ewidencje wyjść prywatnych i ewidencję delegacji służbowych.

4. Pracodawca udostępnia ewidencję czasu pracy pracownikowi, na jego żądanie.

5. Listy obecności pracowników świadczących pracę poza Urzędem, dostarczane są pracownikowi ds. kadr 
do końca drugiego dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 48. 1. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, pracownikowi przysługuje 
przerwa w pracy trwająca 30 minut, którą wlicza się do czasu pracy. Jeżeli wymiar ten wynosi co najmniej 10 
godzin, wówczas przerwa trwa 60 minut.

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy przy monitorach ekranowych po każdej godzinie pracy 
mają prawo do 5 minut przerwy, wliczanej do czasu pracy.

§ 49. 1. Jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu, pracownik na polecenie przełożonego wykonuje pracę w 
godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz bez zgody pracowników sprawujących pieczę nad 
osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi do ukończenia przez nie 8 roku życia.

3. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana 
ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu 
czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

4. Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych 
przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagradzania albo czas wolny w 
tym samym wymiarze, który może być udzielony na wniosek pracownika w terminie bezpośrednio 
poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

5. Wniosek, o którym mowa w ust.4 przechowywany jest łącznie z kartą ewidencji czasu pracy pracownika.
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6. Pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w 
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony mu do 
końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym lub wynagrodzenie.

7. Pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po tej 
niedzieli,

2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego,

§ 50. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami Pracodawcy 
nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 300 godzin w roku kalendarzowym.

§ 51. Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 w tym dniu a 
godziną 6.00 dnia następnego.

§ 52. 1. Pora nocna wynosi 8 godzin i obejmuje czas pomiędzy godz. 22.00 a 6.00 dnia następnego.

2. Za pracę w porze nocnej pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.

§ 53. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż do 10 dnia miesiąca 
następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Rozdział 7.
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy

§ 54. 1. Pracownik powinien uprzedzić bezpośredniego przełożonego, lub pracownika ds. kadr o przyczynie 
i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry znana lub 
możliwa do przewidzenia.

2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany 
niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego lub pracownika ds. kadr o przyczynie swojej 
nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później, niż w drugim dniu nieobecności.

3. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, 
telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków łączności albo droga pocztową, przy czym za datę 
zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust.2 może być usprawiedliwione jedynie szczególnymi 
okolicznościami.

5. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy, spóźnienie się do pracy lub 
przedwczesne opuszczenie pracy przedstawiając niezwłocznie bezpośredniemu przełożonemu lub 
pracownikowi ds. kadr, przyczyny nieobecności, a na ich żądanie – odpowiednie dowody.

§ 55. 1. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1) zaświadczenie lekarskie;

2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego;

3) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania 
przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego 
zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza 
(potwierdzone przez te placówkę);

4) oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego;

5) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w 
sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, 
sąd, prokuraturę lub policję-w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi 
organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie;

6) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej 
w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin w warunkach uniemożliwiających 
odpoczynek nocny;

7) oświadczenie pracownika o zakłóceniach w funkcjonowaniu komunikacji;
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8) potwierdzenie stacji krwiodawstwa o oddaniu krwi.

Rozdział 8.
Zwolnienia od pracy

§ 56. 1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw 
osobistych lub rodzinnych, wymagających załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela bezpośredni 
przełożony pracownika, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia, a fakt ten odnotowuje się w 
książce wyjść.

2. Za czas zwolnienia od pracy, o której mowa w ust. 1, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, 
chyba że odpracował czas zwolnienia.

§ 57. Czas zwolnienia przeznaczony na wyjścia prywatne, pracownik jest zobowiązany odpracować w tym 
samym miesiącu, w którym nastąpiło zwolnienie, a jeżeli jest to niemożliwe - najpóźniej przed datą wypłaty 
wynagrodzenia za następny miesiąc. Czas tego odpracowania nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 58. 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika 
z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

2. W trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od 
pracy pracownika w celu:

1) osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas 
niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania;

2) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, 
policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia;

3) wykonania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym 
lub przed organem ds. wykroczeń;

4) wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji, dotyczy to także 
pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym;

5) przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o 
zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz zwalczaniu chorób wenerycznych;

6) uczestniczenia w działaniach ratowniczych gdy pracownik jest członkiem ochotniczej straży pożarnej i 
wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym;

7) oddania krwi przez pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa oraz 
przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one 
być wykonane w czasie wolnym od pracy.

§ 59. 1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w 
wymiarze:

1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika 
lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

2) 1 dnia – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, 
babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią 
opieką.

2. Zwolnienia, wymienione w ust. 1, udzielane są w dniach następujących przed lub po zdarzeniu 
uzasadniającym ich udzielanie, ewentualnie w dniu wystąpienia zdarzenia na pisemny wniosek pracownika.

3. Jeżeli pracownik korzysta już z jakiegoś zwolnienia od pracy, np. urlopu wypoczynkowego, urlopu 
macierzyńskiego, niezdolności do pracy z powodu choroby, to nie przysługują mu zwolnienia, o którym mowa 
w ust. 1.

Rozdział 9.
Zasady udzielania urlopów

§ 60. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu 
wypoczynkowego, zwanego dalej urlopem.
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2. Wymiar urlopu ustalany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami przy uwzględnieniu okresów 
zatrudnienia i okresów nauki.

3. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

4. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje 
prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po 
przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku 
kalendarzowym.

5. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego 
urlopu, pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, chyba, że 
przed ustaniem tego stosunku wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze.

§ 61. 1. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym 
pracownik uzyskał do niego prawo.

2. Pracownik przed rozpoczęciem urlopu powinien złożyć do bezpośredniego przełożonego wypełniony 
wniosek o urlop. Bezpośredni przełożony przekazuje wniosek ze swoją pisemną akceptacją pracownikowi ds. 
kadr.

3. Urlopu udziela się, z zastrzeżeniem ust. 4, na dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z 
obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi 
czasu pracy pracownika w danym dniu, przyjmując, iż 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

4. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu w wymiarze 
proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Z zastrzeżeniem § 61, o udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownik może wystąpić najpóźniej w 
dniu poprzedzającym planowany urlop.

6. Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu w sytuacji, kiedy spowoduje to zakłócenie normalnego 
toku pracy, bądź z innych ważnych powodów.

§ 62. 1. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym 
nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu 
zarówno bezpośredniemu przełożonemu, jak i pracownikowi do spraw kadr. Pracownik zgłasza żądanie 
udzielenia urlopu w miarę możliwości jak najwcześniej, tak by umożliwić pracodawcy zorganizowanie 
zastępstwa i zapewnienie normalnego toku pracy.

2. Pracownik, który zgłosił zamiar wykorzystania urlopu, o którym mowa w ust. 1, w dniu jego rozpoczęcia 
zobowiązany jest powiadomić o tym zarówno bezpośredniego przełożonego oraz pracownika ds. kadr 
telefonicznie, a następnie – niezwłocznie po powrocie do pracy potwierdzić jego wykorzystanie w formie 
pisemnej informacji.

§ 63. 1. Urlop udzielany jest w terminie zaproponowanym przez pracownika i zaakceptowanym przez 
bezpośredniego przełożonego.

2. Urlop niewykorzystany z tak ustalonym terminem, bezpośredni przełożony ma obowiązek udzielić 
pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

3. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Jednakże co najmniej jedna część urlopu 
powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 64. 1. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.

2. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania 
lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

3. Wysokość wynagrodzenia za urlop oraz wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
określają przepisy o wynagradzaniu.

§ 65. 1. Pracodawca może zobowiązać pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, aby podał 
miejsce pobytu w czasie korzystania z urlopu wypoczynkowego.

2. Za właściwą organizację pracy, w tym również za wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez 
podległych pracowników, odpowiadają kierownicy referatów.

§ 66. 1. Pracownikowi może być przyznany urlop szkoleniowy na podniesienie kwalifikacji zawodowych.
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2. Urlop szkoleniowy przyznawany jest na podstawie umowy zawartej między pracodawcą 
a pracownikiem.

§ 67. 1. Pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego.

2. O udzielenie urlopu bezpłatnego pracownik powinien wystąpić co najmniej 7 dni przed wskazanym 
przez siebie terminem skorzystania z tego urlopu.

3. Wniosek powinien zawierać propozycję czasu trwania urlopu bezpłatnego.

4. W razie późniejszego zgłoszenia wniosku, urlop bezpłatny może być udzielony w terminie wskazanym 
przez pracownika, jeżeli jest to spowodowane szczególnymi sytuacjami życiowymi.

5. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Rozdział 10.
Odpowiedzialność materialna pracowników

§ 68. 1. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
pracowniczych, ze swej winy, wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną w granicach 
rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z 
którego wynikła szkoda.

2. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna 
osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

3. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada 
za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

4. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników, każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część 
szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie można ustalić stopnia winy i 
przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych.

5. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-
miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. 6. Pracodawca jest 
obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej 
szkody.

§ 69. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

§ 70. 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się pieniądze, papiery 
wartościowe, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

2. Od odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda 
powstała z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza wskutek nie zapewnienia przez pracodawcę warunków 
umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

3. Powierzenie pracownikowi składników majątku pracodawcy zostaje potwierdzone na piśmie.

4. Pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z 
obowiązkiem wyliczenia się.

5. Podstawę łącznego powierzenia mienia stanowi umowa o współodpowiedzialności materialnej zawarta 
na piśmie przez pracowników z pracodawcą. W razie niedoboru lub szkody w powierzonym mieniu podział 
odpowiedzialności pracowników wynika w częściach określonych w umowie.

6. Jednakże w przypadku ustalenia, że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez 
niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.

Rozdział 11.
Zasady i tryb postępowania w zakresie przestrzegania obowiązku trzeźwości na terenie urzędu oraz 

podejrzeniem nadużywania przez pracownika substancji o działaniu odurzającym

§ 71. 1. Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości.

2. Naruszenie przez pracowników obowiązku zachowania trzeźwości w pracy zachodzi w przypadkach:

1) stawienia się do pracy pod wpływem alkoholu;
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2) spożywanie alkoholu w czasie pracy lub na terenie Urzędu.

§ 72. 1. Pracownicy będący pod wpływem alkoholu powinni być odsunięci od wykonywania pracy, 
względnie nie dopuszczeni do niej. Za dopełnienie tego obowiązku odpowiedzialny jest bezpośredni 
przełożony pracownika.

2. Po stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, bezpośredni przełożony ma obowiązek 
niezwłocznego powiadomienia o zaistniałej sytuacji wójta i przystąpienia do czynności potwierdzających 
naruszenie zachowania trzeźwości, a następnie sporządzenie protokołu opisującego naruszenie zachowania 
obowiązku trzeźwości.

3. Protokół powinien być sporządzony w obecności osoby trzeciej np. pracownika ds. kadr lub innej osoby 
znającej okoliczności zdarzenia.

§ 73. 1. Protokół powinien zawierać :

1) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby sporządzającej protokół;

2) dane osobowe pracownika naruszającego obowiązek zachowania trzeźwości;

3) datę i godzinę sporządzenia protokołu;

4) opis okoliczności, z których wynikało naruszenie zachowania trzeźwości oraz godzinę, w której do 
opisywanej sytuacji doszło;

5) zewnętrzne znamiona wskazujące na spożycie alkoholu;

6) dane osób mogących potwierdzić zaistniały fakt;

7) dane osób uczestniczących przy sporządzeniu protokołu;

8) podpisy: sporządzającego protokół, osoby uczestniczącej i pracownika, który obowiązek trzeźwości 
naruszył (odmowa złożenia podpisu przez tego pracownika nie wpływa na skuteczność i wiarygodność 
sporządzonego dokumentu).

2. Protokół wraz z wnioskiem o stosowne konsekwencje przełożony pracownika, winien niezwłocznie 
przedłożyć wójtowi, który zajmuje stanowisko w sprawie.

3. Pracownik naruszający obowiązek trzeźwości może zażądać badania trzeźwości i o tym uprawnieniu 
powinien być uprzedzony przez przełożonego. Badanie trzeźwości przeprowadza Policja według 
obowiązujących procedur. Otrzymany wynik badania jest podstawą do dalszych rozstrzygnięć prawnych.

4. Jeżeli na podstawie badań, o których mowa w ust. 3 okaże się, że pracownik był pod wpływem alkoholu, 
koszty badań ponosi pracownik.

§ 74. Pracownicy naruszający obowiązek trzeźwości oraz ich przełożeni taki fakt tolerujący, ponoszą 
wszelkie skutki prawne, z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika włącznie.

§ 75. 1. Używanie, obecność w organizmie, sprzedaż, rozprowadzanie lub posiadanie narkotyków przez 
pracowników podczas pracy, w trakcie przebywania na terenie zakładu pracy lub w miejscu pracy jest 
zabronione i stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika.

2. Narkotyki i inne substancje odurzające ujawnione na terenie zakładu pracy zostaną przedstawione 
odpowiednim władzom celem podjęcia stosownych czynności.

Rozdział 12.
Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia

§ 76. 1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się miesięcznie 28. dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 
2.

2. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie 
wypłaca się w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.

3. Wypłata wynagrodzenia następuje w banku obsługującym konto pracodawcy.

4. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego 
upoważnionej w razie gdy pracownik nie może osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej 
przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłat wynagrodzenia do rąk 
współmałżonka.
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5. Wynagrodzenie może być także wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane przez pracownika 
lub w inny ustalony sposób po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

6. W przypadku określonym w ust. 5, termin wypłaty uważa się za dotrzymany, jeżeli w terminach 
wskazanych w ust. 1 i ust. 2 wynagrodzenie znajdzie się na rachunku pracownika w banku.

§ 77. Dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej wypłacane są do 10 dnia każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni. Jeżeli dziesiąty dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wypłata następuje w 
poprzednim dniu roboczym.

§ 78. Wysokość wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy jest dobrem 
osobistym pracownika i objęta jest tajemnicą, którą zobowiązane są zachować w szczególności: kierownictwo 
zakładu pracy, pracownik ds. kadr, pracownicy zajmujący się naliczaniem i wypłacaniem przedmiotowego 
świadczenia, sprawami ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz członkowie 
komisji socjalnej.

Rozdział 13.
Odpowiedzialność porządkowa pracowników

§ 79. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania 
przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia;

2) karę nagany.

§ 80. 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów 
przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości 
lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również zastosować karę pieniężną.

2. Przepisy ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie w przypadku stwierdzenia, że pracownik jest pod 
wpływem środków odurzających lub stosuje środki odurzające w czasie pracy.

3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie 
może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą 
przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu 
potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1 - 3 Kodeksu pracy.

4. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Kara nie może być 
zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po 
upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

5. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia 
obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o 
prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminu jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się akt osobowych 
pracownika.

6. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków 
pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

7. Karę uważa się za niebyłą, a wzmiankę o niej usuwa się z akt osobowych pracownika, po roku 
nienagannej pracy. Pracodawca może uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

§ 81. 1. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych uzasadnia zastosowanie przez 
pracodawcę sankcji z rozwiązaniem stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia winy pracownika 
włącznie.

2. Za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych rozumie się w szczególności:

1) przyczynianie się w sposób świadomy do ciężkiego lub zbiorowego wypadku;

2) celowe zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia, materiałów, narzędzi, maszyn, stanowiących mienie 
pracodawcy;

3) zabór mienia pracodawcy lub usiłowanie przywłaszczenia materiałów, urządzeń, a także środków 
stanowiących własność pracodawcy;

4) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy;
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5) stawienie się do pracy pod wpływem środków odurzających, lub ich zażywanie w czasie pracy bądź 
wnoszenie ich na teren urzędu;

6) nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy lub powtarzające się nieusprawiedliwione spóźnianie się do 
pracy, samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia;

7) podpisywanie listy obecności za innego pracownia lub fałszowanie listy obecności;

8) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy;

9) nie wykonywanie poleceń przełożonych;

10) niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i klientów urzędu;

11) ujawnienie w sposób nieuprawniony spraw objętych tajemnicą ustawowo chronioną;

12) popełnienie przez pracownika w czasie trwania zatrudnienia przestępstwa z winy umyślnej;

13) wynoszenie poza urząd dokumentów, bez zgody wójta lub bezpośredniego przełożonego;

14) nieetyczna i niegodna postawa godząca w wizerunek pracownika samorządowego;

15) nieprzestrzeganie zasad bhp i ppoż.

Rozdział 14.
Nagrody i wyróżnienia

§ 82. 1. Pracownikowi, który wzorowo wypełniania swoje obowiązki, przejawia inicjatywę oraz doskonali 
swoje umiejętności, przez co w szczególny sposób przyczynia się do realizacji zadań urzędu, może otrzymać 
następujące nagrody i wyróżnienia:

1) nagroda pieniężna,

2) nagroda rzeczowa,

3) pochwała pisemna (dyplom uznania).

2. Zasady przyznawania nagród pieniężnych pracodawca określa w regulaminie wynagradzania.

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje wójt na wniosek kierownika wydziału lub z własnej inicjatywy.

4. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

Rozdział 15.
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

§ 83. 1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, 
ani związanych z dźwiganiem ciężarów określonych odrębnymi przepisami.

2. Praca kobiet podlega szczególnej ochronie prawnej przewidzianej w Kodeksie pracy i w odrębnych 
przepisach.

3. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, określa załącznik nr 3 do 
zarządzenia

§ 84. 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej ani bez jej 
zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

2. Pracownikowi opiekującemu się dzieckiem w wieku do lat ośmiu bez jego zgody nie wolno zatrudniać w 
godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, ani delegować poza stałe miejsce pracy.

§ 85. 1. Stan ciąży pracownicy powinien być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

2. Pracodawca obowiązany jest udzielać pracownicy w ciąży zwolnień od pracy na zlecone przez lekarza 
badania przeprowadzane w związku z ciążą, jeśli nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas 
nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 86. Pracodawca jest obowiązany przenieść do innej pracy lub zwolnić na czas niezbędny z obowiązku 
świadczenia pracy pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią w przypadkach i na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach.
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§ 87. 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy 
wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w 
pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

2. Pracownicy zatrudnionej na czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie nie przysługują. 
Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

§ 88. 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu 
roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, to z uprawnień określonych w ust. 1 może 
że korzystać jedno z nich.

Rozdział 16.
Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 89. 1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielem wszystkie działania związane z 
bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

1) zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy;

2) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania 
pracowników o tym ryzyku;

3) tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania 
pracowników do udzielania pierwszej pomocy;

4) przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;

5) szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Pracownicy lub ich przedstawiciel mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub 
ograniczenia zagrożeń zawodowych.

3. Pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a zwłaszcza zapewnia, aby 
odbywały się w godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach 
pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia.

§ 90. Przedstawiciel pracowników, o którym mowa w § 89 ust.1 regulaminu, jest wybierany przez 
pracowników, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, podczas zebrania ogólnego, a następnie jego 
wybór jest zatwierdzany przez pracodawcę.

Rozdział 17.
Postanowienia końcowe

§ 91. Pracodawca w dniu tworzenia regulaminu pracy nie zatrudnia pracowników młodocianych dlatego 
regulamin ten nie zawiera wykazu prac dozwolonych młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania 
zawodowego oraz wykazu lekkich prac, których wykonywanie dozwolone jest młodocianym zatrudnionym w 
innym celu niż przygotowanie zawodowe. W przypadku zamiaru zatrudnienia takich osób pracodawca ustali 
odpowiednie wykazy prac dozwolonych i wzbronionych.

§ 92. We wszystkich sprawach nie unormowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o 
pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 93. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego 
ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego.

§ 94. Traci moc Zarządzenie Nr 125/2011 Wójta Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
regulaminu pracy

§ 95. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.
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§ 96. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2017

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 3 stycznia 2017 r.

Informacja dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu

§ 1. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, ze względu na zatrudnienie na czas 
określony lub nieokreślony, ze względu na zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy jest 
niedopuszczalna.

§ 2. Pracownicy powinni być równo traktowani, w szczególności bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub 
nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, w zakresie:

1) nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;

2) warunków zatrudnienia;

3) awansowania;

4) dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 3. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośredni 
lub pośrednio, z przyczyn wyżej określonych.

§ 4. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn 
określonych w § 1, był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni 
pracownicy.

§ 5. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie naturalnego postanowienia, 
zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia 
na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na 
jedną lub kilka przyczyn wyżej określonych, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi 
obiektywnymi powodami. Formami dyskryminacji pośredniej są ponadto:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu;

2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie 
pracownika (molestowanie).

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze 
seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub 
poniżenie albo upokorzenie pracownika. Na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub 
pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

§ 7. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez
pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn, tj. płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację 
seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w 
niepełnym wymiarze czasu pracy, którego skutkiem jest w szczególności:

1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy;

2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie 
przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą;

3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, chyba że 
pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

§ 8. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania polegające na:
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1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn, określonych jako kryteria dyskryminacyjne, jeżeli 
jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe 
stawiane pracownikom;

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to 
uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników;

3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, 
wiek lub niepełnosprawność pracownika;

4) ustalaniu warunków zatrudnienia i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz 
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – z uwzględnieniem kryterium stażu 
pracy.

§ 9. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez 
określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników 
wyróżniających z jednej lub kilku przyczyn określonych jako kryteria dyskryminacyjne, przez zmniejszenie na 
korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.

§ 10. Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady 
równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w 
ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel działania pozostaje w 
bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione 
i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.

§ 11. 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o 
jednakowej wartości.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na 
ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie 
pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

3. Pracami o jednakowej wartości, o których mowa w ust. 1 są prace, których wykonywanie wymaga od 
pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w 
odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także o porównywalnej 
odpowiedzialności i wysiłku.

§ 12. Na mocy art. 183d Kodeksu pracy osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego 
traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Skorzystanie przez pracownika z 
uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić 
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez 
wypowiedzenia.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą równego 
traktowania w zatrudnieniu.

.....................................................................
(miejscowość idata)

........................................................................
(czytelny podpis pracownika)
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2017

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 3 stycznia 2017 r.

Wzór oświadczenia

………………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902.), świadoma/y odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.), za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy oświadczam, że :

1) nie prowadzę działalności gospodarczej,*

2) prowadzę działalność gospodarczą o charakterze *.................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

W przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej lub jej podjęcia, zobowiązuję
się do złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie w terminie 30 dni od zmiany jej charakteru lub
podjęcia.

.....................................................................
(miejscowość i data)

........................................................................
(czytelny podpis pracownika)

POUCZENIE

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej składa pracownik samorządowy zatrudniony na
stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym. W przypadku prowadzenia takiej
działalności należy określić jej charakter. Za niezłożenie oświadczenia w terminie, nakładana jest kara
upomnienia lub nagany.

niepotrzebne٭ skreślić
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2017

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 3 stycznia 2017 r.

WYKAZ PRAC
SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET

I. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała

1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem 
energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 
20 kJ (min.) 1 kJ = 0,24 kcal.

2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

1) 12 kg - przy pracy stałej;

2) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

3. Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach, itp., których maksymalny kąt nachylenia 
przekracza 30o, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej :

1) 8 kg - przy pracy stałej;

2) 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

4. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej 80 kg, na wózkach 2, 3 i 4 – kołowych (ciężar obejmuje 
również masę urządzenia transportowego, a transport odbywa się po powierzchni równej, twardej i gładkiej o 
pochyleniu nie większym niż 2 %; w przypadku przewożenia po powierzchni nierównej, masa ciężarów nie 
może przekraczać 48 kg).

5. Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem 
energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą;

2) prace wymienione w pkt 2 - 4, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości;

3) prace w pozycji wymuszonej;

4) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej;

II. Praca w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym.

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:

1) prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską 
Normą, jest większy od 1,5;

2) prace w warunkach, których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską 
Normą, jest mniejszy od - 1,5;

3) prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w  zakresie 
przekraczającym 15 0 C.

III. Prace w hałasie i drganiach

Dla kobiet w ciąży:

1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego:

a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, 
określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza 65 dB,

b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza 130 dB,

c) ) maksymalny poziom dźwięku A przekracza 110 dB;
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2) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.

IV. Prace przy monitorach ekranowych

Dla kobiet w ciąży prace przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.

V. Prace na wysokości

Dla kobiet w ciąży prace na wysokości, poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi 
stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania 
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach.
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