Zarzqdzenie nr 20/2012
Wojta Gminy Budziszewice
z dnia 31 maja 2012r.
wsprawie: regulaminu pracy Urz^du Gminy w Budziszewicach
Na podstawie art.42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych
(Dz.U.Nr 223,poz.l458, z 2010r.Nr229,poz.l494, z 2011r.Nr 134,poz.777, Nr 157,poz.l241,
Nr 201,poz.ll83) oraz §50 Regulaminu organizacyjnego Urze_du Gminy w Budziszewicach nadanego
zarza.dzeniem nr 3/11 Wojta Gminy Budziszewice z dnia 25 stycznia 2011r., ustalam

Regulamin pracy
UrzQdu Gminy w Budziszewicach
o nast^pujqcej tresci:

I.

Postanowienia ogolne

§1
1. Regulamin pracy Urz^du Gminy w Budziszewicach zwany dalej Regulaminem okresla porzqdek
wewn^trzny i rozktad czasu pracy w sposob zapewniajqcy obywatelom zatatwianie spraw
w dogodnym dla nich czasie, w tym organizacjs i porzqdek w procesie pracy i zwiqzane z tym prawa
i obowia.zki Urze,du Gminy w Budziszewicach jako pracodawcy oraz pracownikow.
2. Zgodnie z art.7 ustawy o pracownikach samorzqdowych czynnosci z zakresu pracy za Urzqd Gminy
(jako pracodawcej wobec pracownikow zatrudnionych w Urze.dzie, wykonuje Wojt Gminy.
Tak wi^c przez uzyte w tresci Regulaminu okreslenie pracodawca nalezy rozumiec Wojt Gminy
Budziszewice.
3. Przez uzyte w Regulaminie okreslenie przetozony nalezy rozumiec zawsze Wojta lub Sekretarza,
a wobec pracownikow w stosunku do ktorych zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urz^du petni
nadzor-takze Skarbnika. Skarbnik petni obowia.zki przetozonego rowniez wobec wszystkich
pracownikow w razie nieobecnosci Wojta i Sekretarza.

§2

Przepisy niniejszego Regulaminu obowia.zuja. wszystkich pracownikow zatrudnionych w Urz^dzie ,
bez wzgle.du na sposob nawia.zania stosunku pracy, zajmowane stanowisko oraz rodzaj
wykonywanej pracy.
§3

Kazdy pracownik przyje.ty do pracy w Urze_dzie zapoznawany jest z niniejszym Regulaminem Pracy,
co potwierdza stosownym oswiadczeniem ztozonym na pismie.

§4

W sprawach indywidualnych zwigzanych ze stosunkiem pracy, nieuregulowanych szczegoiowo
w niniejszym Regulaminie, zastosowanie maja. przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktow
wykonawczych z zakresu prawa pracy.

II.

Podstawowe obowiqzki stron stosunku pracy
§5

1. Po stronie Wojta istnieje wobec pracownika Urze.du obowiqzek wykonania okreslonych
przepisami prawa pracy zadari z tego zakresu, a w szczegolnosci jest zobowia.zany do:
1) zapoznania pracownikow podejmuja.cych prace, z zakresem ich obowiqzkow, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz ich podstawowymi
uprawnieniami, przepisami bhp, przeciwpozarowymi,
2) organizowania pracy w sposob zapewniajqcy petne wykorzystanie czasu pracy oraz
zmniejszenie uciqzliwosci pracy,
3) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy, prowadzenia systematycznego
szkolenia pracownikow w zakresie bhp oraz kierowanie ich na badania lekarskie,
4) terminowego i prawidtowego wyptacania wynagrodzenia,
5) zaspakajania, w miare. posiadanych srodkow, potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych
pracownikow,
6) prowadzenia dokumentacji pracowniczej w sprawach zwiqzanych ze stosunkiem pracy oraz
akt osobowych pracownikow,
7) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriow oceny pracownikow,
8) informowania pracownikow o ryzyku zawodowym zwi^zanym z wykonywana, przez nich
praca. oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
9) udostQpniania pracownikom tekstu przepisow dotyczqcych rownego traktowania,
10) przeciwdziatania mobbingowi,
11) rozliczania kosztow podrozy stuzbowych, w tym samochodem prywatnym pracownika , oraz
innych wydatkow zwiqzanych z podrozq stuzbowq .
§6
Kazdy pracownik przyje.ty do pracy w Urze.dzie informowany jest na pismie, nie pozniej niz w ciqgu 7
dni od dnia zawarcia umowy o prace., o obowia.zuja.cej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
czQstotliwosci wyptaty wynagrodzenia za prace., wymiarze urlopu wypoczynkowego oraz
obowia.zuja.cej pracownika dtugosci okresu wypowiedzenia umowy o prace..

§7

1. Pracownik obowiqzany jest stosowac sie, do poleceri przetozonych, ktore dotycza. pracy, a nie sa,
sprzeczne z przepisami prawa lub umowa. o prace. i takze wykorzystywac czas pracy w petni na
prace. zawodowa..

2.

Pracownik nie moze wykonywac zaje,c pozostaja.cych w sprzecznosci lub zwiqzanych z zaje.ciami,
ktore wykonuje w ramach obowi^zkow stuzbowych, wywotuja.cych uzasadnione podejrzenie o
stronniczosc lub interesownosc oraz zaje.c sprzecznych z obowiqzkami wynikaja.cymi z
obowia.zuja.cych przepisow.

3.

Do podstawowych obowia.zkow pracownika Urze.du nalezy w szczegolnosci:
1) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie Regulaminu pracy i ustalonego w Urze.dzie porzqdku oraz czasu pracy,
3)przestrzeganie przepisow i zasad bhp, przepisow przeciwpozarowych,
4) poddawanie si? szkoleniom bhp i badaniom lekarskim,
5) dbanie o porza.dek, tad i nalezyty stan urzqdzeri, narze.dzi, sprze.tu na swoim stanowisku
pracy,
6) zachowywanie porzqdku i czystosci we wszystkich pomieszczeniach w Urze.dzie,
7) dbanie o dobro Urze.du i ochrona i uzytkowanie jego mienia zgodnie z przeznaczeniem,
8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umieje.tnosci pracy,
9) przestrzeganie zasad wspotzycia spotecznego,
10) zachowanie w tajemnicy informacji, ktore mogtyby narazic Urzqd na szkode,,
a w szczegolnosci: przechowywanie dokumentow, narz^dzi i materiatow w miejscu do tego
przeznaczonym, zas po zakoriczeniu pracy odpowiednie ich zabezpieczenie,
ll)przestrzeganie przepisow o ochronie danych osobowych z zachowaniem szczegolnej
starannosci podczas ich przetwarzania w celu ochrony interesow osob, ktorych dane dotycza.
oraz zabezpieczanie danych osobowych przed ich udoste.pnieniem osobom
nieupowaznionym,
12)przetwarzanie i ochrona informacji niejawnych w sposob okreslony przepisami
o ochronie informacji niejawnych ,
13) zachowanie sie, z godnoscia. w miejscu pracy i poza nim,
14) zachowanie uprzejmosci i zyczliwosci w kontaktach z interesantami, takze zapewnienie im
kompetentnej i profesjonalnej obstugi.

III.

Porzqdek i organizacja pracy
§8

1. Czynnosci prawnych z zakresu prawa pracy dokonuje Wojt Gminy.
2. Osoba. upowazniona. przez Wojta do wykonywania

w jego imieniu zadan z zakresu

zapewnienia wtasciwej organizacji pracy Urze.du oraz realizowania polityki zarza.dzania
zasobami ludzkimi w Urz^dzie jest Sekretarz Gminy.
3. W przypadku zmiany zakresu upowaznienia udzielonego Sekretarzowi lub upowaznienia
innego pracownika w dozwolonym przepisami prawa zakresie pracownicy zostanq o tym
poinformowani ustnie.

§9
Sprawy pracownicze, w tym teczki akt osobowych,
prowadzone sa. na stanowisku ds.
organizacyjnych, kadrowych, oswiaty i archiwum, zwanym dalej stanowiskiem ds.kadrowych.

§10
Zaopatrzeniem pracownikow w nalezne im srodki higieny, ochrony, odziez i obuwie oraz
wyposazeniem Urz^du w obowia.zuja.cy sprze.t przeciwpozarowy, apteczke, pierwszej pomocy,
instrukcje z zakresu bhp i p.poz.

zajmuje sie, stanowisko ds.obywatelskich i obronnych.

Stanowisko to zajmuje sie, rowniez prenumerata.
w materiaty, sprze.t i urzqdzenia biurowe.

czasopism,

ksiqzek, zaopatrzeniem

§11
1. Pracownika nowozatrudnionego :
1)

z zakresem czynnosci zapoznaje osoba sprawujqca nadzor nad danym stanowiskiem

przypisany postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Urze.du Gminy, udzielajqc stosownych
wskazowek co do sposobu wykonywania obowia.zkow i przechowywania dokumentow, sprz^tu,
urzqdzeri i piecza.tek jak rowniez informuje o przepisach prawnych regulujqcych sprawy be.da.ce
przedmiotem wykonywanego stanowiska i zapoznaje z obstuga. programu prawnego
stosowanego w Urze.dzie oraz zapoznaje z istnieja.cymi na obejmowanym stanowisku
dokumentami, teczkami rzeczowymi,
2) z zasadami i trybem wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urze,dzie oraz poste,powania w
tym zakresie z dokumentacja, zapoznaje Sekretarz Gminy.
2. W przypadku zmiany

zajmowanego stanowiska postanowienia ust.l pkt 1 stosuje sie.

odpowiednio.
3. 0 zmianach zasad i trybu wykonywania czynnosci kancelaryjnych i poste.powania w tym zakresie
z dokumentacja. pracownicy zapoznawani sa. na biezqco.

§12
Pracownicy maja. zapewniony staty doste.p do przepisow prawnych poprzez funkcjonowanie
programu prawnego LEX, ktory zobowiqzani sa. sledzic i korzystac z niego na biezqco w celu
wykonywania zadari zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami.

§13
W celu zapewnienia wykonywania zadari Urze.du w sposob cia,gty, terminy uriopu wypoczynkowego
danego pracownika i pracownika, ktory ma powierzone zakresem czynnosci jego zaste.pstwo nie
powinny sie. pokrywac.
§14

Przed rozpocze_ciem uriopu pracownik jest zobowiqzany do przekazania stanu prowadzonych spraw
wynikajqcych z zakresu obowiqzkow osobie, ktora go be,dzie zaste.powata.

§15
W celu zapewnienia prawidtowego i sprawnego zatatwiania spraw i wykonywania innych zadari
pracownicy Urze_du maja, obowia.zek wspotpracowac ze soba., w szczegolnosci poprzez udzielanie
potrzebnych informacji lub danych lub przygotowanie potrzebnych materiatow jak rowniez
stuzenie wtasna. wiedza. merytoryczna..

§16
1. W zakresie realizacji zadari pod wzgle_dem formalno-merytorycznym funkcjonuje w Urze,dzie
kontrola wewne_trzna, na zasadach uregulowanych w Regulaminie organizacyjnym Urz^du.

2.W zakresie przestrzegania dyscypliny pracy i porzqdku wewn^trznego kontrola wewn^trzna
realizowana jest w szczegolnosci w formie :
I/ listy obecnosci,
2/ ewidencji wyjsc w celach stuzbowych i prywatnych,
3/ ewidencji czasu pracy,
4/ ewidencji urlopow wypoczynkowych,
5/ ewidencji poleceri wyjazdow stuzbowych,
6/ ewidencji godzin nadliczbowych
7/wymogu zgody przetozonego
8/ sprawdzania stanu zabezpieczenia dokumentow, sprze.tu i pieczqtek; w przypadku uwag
sporzqdzana jest notatka,
9/sprawdzania czy pracownicy w trakcie pracy uzywaja. powierzone im srodki ochrony
indywidualnej, odziez i obuwie robocze.
3. W celu uzyskania wiarygodnego dowodu w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia
przez pracownika obowiqzku trzezwosci moze zostac przeprowadzone badanie jego
trzezwosci, a pracownik ma obowiqzek poddania sie, temu badaniu.

§17
W razie zmiany stanowiska pracy lub rozwigzania stosunku pracy Pracownik zobowia.zany jest do:
1) sporza.dzenia wykazu posiadanej dokumentacji
2) sporza.dzenia wykazu aktualnie prowadzonych spraw
3) zwrotu piecza.tek
4) zwrotu powierzonego mienia i rzeczy
5) pozostawienia w sposob nienaruszony
uzytkowanym sprz^cie komputerowym.

istnieja.cej

elektronicznej

bazy

danych na

§18
1. Swoje przybycie do pracy pracownik potwierdza wtasnor^cznym podpisem w liscie obecnosci.
2. Lista obecnosci wyktadana jest na stanowisku ds. kadrowych.

§19
l.Pracownik zobowiqzany jest rozpoczynac pracQ punktualnie. Spoznienie si^ do pracy jest
oczywistym naruszeniem obowiqzkow pracowniczych.
2.W przypadku spoznienia si$ do pracy pracownik winien niezwtocznie zgtosic si$ do przetozonego
i wyjasnic przyczyny spoznienia.
Spoznienie bQdzie usprawiedliwione wtedy, gdy wystqpity
okolicznosci, ktore w sposob obiektywny uniemozliwity pracownikowi przybycie do pracy
punktualnie.

§20
1. Sprawy prywatne pracownik powinien zatatwiac w zasadzie poza godzinami pracy.
2. W razie jednak uzasadnionej po stronie pracownika potrzeby, Wojt lub Sekretarz moze wyrazic
zgods na jej zatatwienie w czasie godzin pracy.
3. Za czas przerwy w pracy spowodowanej wyjsciem w celach prywatnych pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia.

4. Wyjscie z Urze.du w czasie pracy oraz powrot wymagaja. wpisu do wtasciwej ksiajki wyjsc,
prowadzonej na stanowisku ds. kadrowych, z zastrzezeniem ust.6.
5. Brak wpisu godziny powrotu stwarza domniemanie przebywania pracownika poza miejscem pracy
do korica godzin pracy.
6. Wyjscie w celu stuzbowym na teren miejscowosci Budziszewice nie wymaga wpisu do ksiqzki
wyjsc. Wymaga natomiast, oprocz polecenia lub zgody przetozonego, poinformowania
pracownika,

nazwisko ktorego

pracownik

wychodzqcy stuzbowo

podaje

innego

do wiadomosci

przetozonemu. 0 powrocie pracownik zobowiqzanyjest poinformowac przetozonego i pracownika,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.
7. Wyjscie w celu odbycia podrozy stuzbowej nie wymaga wpisu do ksiqzki wyjsc, jako ze fakt ten
odzwierciedlony jest w ewidencji poleceri wyjazdow stuzbowych. O powrocie pracownik
zobowiqzany jest poinformowac przetozonego.
8. Ksiqzki wyjsc w sprawach stuzbowych i prywatnych prowadzi stanowisko ds. kadrowych.

§21
Porzqdkowanie stanowisk pracy rozpoczyna sie, na krotko przed zakohczeniem pracy. W ramach
porza.dkowania stanowiska pracownik obowia,zany jest w szczegolnosci zabezpieczyc w zamykanych
na klucz szafach lub biurkach dokumenty i pieczqtki, jak rowniez wytqczyc sprze.t i urzqdzenia.

§22
Pracownik opuszczajqcy pomieszczenie pracy zobowiqzany jest do zamknie.cia okien i drzwi,
nast^pnie klucz od pomieszczenia zostawic w miejscu do tego wyznaczonym w Urze,dzie.

§23
W Urze.dzie poza godzinami pracy Urze.du mogq przebywac:

1/wojt
2/sekretarz, skarbnik - za zgoda, wojta lub na jego polecenie
3/pracownicy petniqcy dyzur, wykonujgcy pracQ w godzinach nadliczbowych lub wykonujqcy prace
zlecone - za zgoda, przetozonego lub na jego polecenie.

IV. Czas pracy
§24
l.Czasem pracy jest czas, w ktorym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zaktadzie
pracy lub w innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy (art.!28§l k.p.).
2. Czas pracy powinien bye w petni wykorzystany na prace. zawodowa..
3. W Urze,dzie obowiqzuje podstawowy system czasu pracy z trzymiesie.cznym okresem
rozliczeniowym, tj.:
1) od 1 stycznia do 31 marca
2) od 1 kwietnia do 30 czerwca
3) od 1 lipca do 30 wrzesnia
4) od 1 pazdziernika do 31 grudnia.

4. Czas pracy pracownikow nie moze przekraczac 8 godzin na dob?- od poniedziatku do piqtku
i przeciQtnie 40 godzin w okresie rozliczeniowym, o ktorym mowa w ust.3.
5. Soboty sa. dniami wolnymi w przeci^tnie pi^ciodniowym tygodniu pracy.

§25
1. Rozktad czasu pracy pracownikow zostat dostosowany do godzin funkcjonowania Urz^du,
w sposob zapewniajqcy obywatelom zatatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie.
2. Rozktad czasu pracy pracownikow jest naste.puja.cy:
I/ zatrudnionych na stanowiskach urze,dniczych, z zastrzezeniem ust.3.
od poniedziatku do pia.tku - 7:30 -15:30,
2/zatrudnionych na stanowisku sprzqtaczki:
od poniedziatku do piqtku - od 6:45 do 7:45 i od 13:00 do 20:00
3/ zatrudnionych na pozostatych stanowiskach pomocniczych i obstugi:
od poniedziatku do piqtku - od 7:30 do 15:30.
3. Jezeli kierownik USC lub zast^pca udzielaja. slubu w dniu ustawowo wolne od pracy, tj.
w sobote,, niedziele. lub swie.ta, majqc na uwadze pi^ciodniowy tydzien pracy- dniem wolnym
od pracy ustala sie, poniedziatek lub w uzasadnionych przypadkach inny dzieri roboczy ustalony
przez pracodawcQ na wniosek pracownika. Inny dzieri roboczy musi bye tak ustalony, aby
praca trwata nie dtuzej niz 5 dni w danym tygodniu.
4. Pracownik ma prawo do ptatnej 15 minutowej przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy.

§26
1. Zgodnie z art.42 ust.4 ustawy o pracownikach samorzqdowych, za prac$ w godzinach
nadliczbowych wykonywanq na polecenie przetozonego pracownikowi przystuguje, wedtug
jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym, ze wolny czas, na
wniosek pracownika, moze bye udzielony w okresie bezposrednio poprzedzajqcym urlop
wypoczynkowy lub po jego zakoriczeniu. Wniosek pracownika wymaga formy pisemnej.
2. Pracownik niezwtocznie po dniu, w ktorym wykonywat prace w godzinach nadliczbowych
obowia.zany jest poinformowac na pismie Wojta lub Sekretarza o wyborze jednego
z wymienionych wyzej uprawnieri. Wniosek, o ktorym mowa w ust.l rowniez wymaga formy
pisemnej i zachowania terminu jak dla oswiadczenia.
3.Za pracQ w niedziela i swi^ta wykonanq na polecenie przetozonego, poza uprawnieniem
o ktorym mowa w ust.l, pracownik Urz^du otrzymuje dodatkowo wolny dzieri od pracy (caty
dzieri - bez wzgl^du na liczbe^ faktycznie przepracowanych godzin w tym dniu). Termin
wykorzystania dnia wolnego pracownik uzgadnia z Wojtem lub Sekretarzem.
4. Czas wolny winien bye wykorzystany do korica okresu rozliczeniowego, chyba ze w przypadku
wniosku, o ktorym mowa w ust.l termin urlopu wypoczynkowego wypada w innym terminie
lub z innych uzasadnionych powodow niemozliwe jest wykorzystanie czasu wolnego w danym
okresie np. praca w godzinach nadliczbowych wykonywana byta w ostatnim dniu okresu
rozliczeniowego.

§27

Za prace, w porze nocnej uwaza sie, prace. wykonywana. w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia
naste,pnego.

§28
Za prace. w niedziele i swie,ta uwaza sie. pracQ wykonywana. pomi^dzy 6:00 rano w tym dniu
a godz.6:00 nast^pnego dnia.

§29
Stanowisko ds. kadrowych zaktada i prowadzi dla kazdego pracownika karte, ewidencji czasu
pracy w zakresie okreslonym w przepisach prawa pracy.

V. Urlopy i nieobecnosci w pracy.
§30
1. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach tamze okreslonych.
2. W Urz^dzie nie ustala sie. planu uriopow; termin urlopu pracownika na kazdy rok kalendarzowy
ustalany jest w trybie indywidualnym, po porozumieniu z pracownikiem (zgodnie z art.l63§l1 kp)
z uwzgl^dnieniem postanowienia §13 niniejszego Regulaminu.
3. Ustalenie terminu urlopu w trybie o ktorym mowa w ust.2 odbywa siQ najpozniej na miesia.c
przed data, planowanego przez pracownika rozpocz^cia pierwszego dnia urlopu w danym roku
kalendarzowym, z wytqczeniem urlopu na zgdanie. Ustalenie terminu urlopu nie zwalnia pracownika
z obowia,zku, o ktorym mowa w §31 ust.l.
4. Dla ustalenia terminu urlopu jak i procedury z tym zwiqzanej nie wymaga si§ zachowania formy
pisemnej, chyba ze ktorakolwiek ze stron wyrazi takq wol^.

§31
1. Pracownik chcqcy skorzystac z urlopu wypoczynkowego obowia_zany jest ztozyc pisemny wniosek o
udzielenie urlopu i uzyskac zgode, Wojta lub Sekretarza lub innego upowaznionego przez Wojta
pracownika, z zastrzezeniem ust.2
2.Zgioszenie zqdania udzielenia urlopu o ktorym mowa w art.1672 kp (urlop na zqdanie) moze miec
dowolnq form^, z tym ze niezwfocznie po powrocie do pracy pracownik powinien potwierdzic na
pismie wykorzystanie urlopu na zqdanie.
§32

Ewidencja uriopow wypoczynkowych prowadzona jest na stanowisku ds. kadrowych.
§33
1. Przyczynami usprawiedliwiajqcymi nieobecnosc pracownika w pracy sa. zdarzenia i okolicznosci
okreslone przepisami prawa pracy, ktore uniemozliwiaja. stawienie sie. do pracy i jej swiadczenie,
a takze inne przypadki niemoznosci wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez
pracodawce. za usprawiedliwiaja.ee nieobecnosc w pracy.
2. Pracownik powinien uprzedzic o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecnosci, jesli przyczyna
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tej nieobecnosci jest z gory wiadoma lub mozliwa do przewidzenia.
3. W razie zaistnienia przyczyn uniemozliwiajqcych stawienie sie. do pracy, pracownik jest
zobowiqzany niezwtocznie zawiadomic Wojta lub Sekretarza lub pracownika ds.kadrowych
o przyczynie swojej nieobecnosci i przewidywanym okresie jej trwania, nie pozniej jednak niz
w drugim dniu nieobecnosci.
4. 0 przyczynie nieobecnosci pracownik moze zawiadomic osobiscie, telefonicznie, telegraficznie,
e-mailem, sms-em lub przez inne osoby lub droga,pocztowa., przy czym za date, zawiadomienia
uwaza sie, wtedy date, stempla pocztowego.
5. Niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w ust.3 moze bye usprawiedliwione jedynie
w szczegolnych okolicznosciach.
6. Pracownik jest obowiqzany usprawiedliwic nieobecnosc w pracy przedstawiajqc stosowny
dokument najpozniej 7-go dnia.
§34

Wojt jest zobowigzany zwolnic pracownika od pracy, jezeli obowiqzek taki wynika z kodeksu pracy,
przepisow wykonawczych albo z innych przepisow prawa.
§35

Zwolnienia od pracy w zwia.zku z ksztatceniem sie. w szkotach wyzszych oraz odbywaniem szkolenia
lub doskonalenia w formach pozaszkolnych, udzielane sa. na zasadach okreslonych w obowia.zujqcych
przepisach.

VI. Odpowiedzialnosc porzqdkowa pracownika

§36

Kwestie, odpowiedzialnosci porzqdkowej pracownikow reguluja. przepisy zawarte w rozdziale szostym
Kodeksu pracy, zgodnie z ktorymi m.in.:
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porza_dku w procesie pracy,
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych, a takze przyj^tego
sposobu potwierdzania przybycia i obecnosci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecnosci
w pracy, moze bye zastosowana wobec niego:
1) kara upomnienia
2) kara nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy lub przepisow
przeciwpozarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie sie. do pracy w stanie
nietrzezwosci lub spozywanie alkoholu w czasie pracy - moze bye zastosowana rowniez kara
pienie,zna.
3. Przy stosowaniu kary bierze sie. pod uwage, w szczegolnosci rodzaj naruszenia obowia_zkow
pracowniczych, stopieri winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
4. Kara moze bye zastosowana tylko po uprzednim wysiuchaniu pracownika.
5. Kara nie moze bye zastosowana po uptywie 2 tygodni od powzie.cia wiadomosci o naruszeniu
obowiqzku pracowniczego i po uptywie 3 miesie,cy od dopuszczenia sie, tego naruszenia.

6.0 zastosowanej karze pracownik zawiadamiany jest na pismie, ze wskazaniem rodzaju naruszenia
obowia.zkow pracowniczych i data, dopuszczenia SJQ przez pracownika tego naruszenia oraz
z informacja. o prawie zgtoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpiszawiadomienia
sktada sie, do akt osobowych pracownika.
7. Jezeli zastosowanie kary nastqpito z naruszeniem przepisow prawa, pracownik moze w cia.gu 7 dni
od dnia dore.czenia zawiadomienia o ukaraniu wniesc sprzeciw do Wojta, ktory decyduje o jego
uwzgl^dnieniu lub odrzuceniu. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciqgu 14 dni od dnia jego wniesienia
jest rownoznaczne z uwzgle.dnieniem sprzeciwu.
8. Pracownik moze w ciqgu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu jego sprzeciwu wystqpic do
sa.du pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
9. Kare. uwaza sie. za niebyta., a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika
po roku nienagannej pracy lub w razie uwzgle.dnienia sprzeciwu przez Wojta albo wydania przez
sa.d pracy orzeczenia o uchyleniu kary. Wojt moze takze z wtasnej inicjatywy uznac kare. za niebyta.
przed uptywem tego terminu.

VII. Zasady wyptaty wynagrodzenia
§37

1. Wynagrodzenie za pracQ wyptacane jest raz w miesia.cu z dotu, ostatniego dnia kazdego miesiqca .
2. Jezeli ostatni dzien miesiqca jest dniem wolnym od pracy wyptaty wynagrodzenia dokonuje sie, w
dniu poprzedzajqcym.
§38

Postanowienia §37 nie wykluczaja. mozliwosci podj^cia przez Wojta decyzji o wyptacie wynagrodzenia
w terminie wczesniejszym od ustalonego w §1, jezeli uzna to
widzenia

za zasadne zwtaszcza z punktu

potrzeb pracownikow, nie wczesniej jednak anizeli w ostatnich

10 dniach

danego

miesiqca.

§39
Wynagrodzenie wyptaca SJQ w kasie Urz^du do rqk pracownika lub w drodze przelewu na wskazany
przez niego rachunek bankowy.

VIII. Bezpieczehstwo i higiena pracy.
Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze do kodeksu naktadaja. na pracodawcow i pracownikow okreslone
prawa i obowiqzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W niniejszym rozdziale, maja.c na uwadze
specyfik^ Urze.du, zawarto niektore z tych praw i obowiqzkow jak rowniez wprowadzono postanowienia
konkretyzuja.ce i takze o charakterze wykonawczym.
§40

Pracodawca

i pracownicy

sa. zobowiqzani do scistego

przestrzegania

przepisow

i zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow o ochronie przeciwpozarowej.

§41
1. Po stronie Wojta istnieje wobec pracownika Urze,du obowiqzek :
1) zapoznania pracownikow z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
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przepisami o ochronie przeciwpozarowej, co czyni w drodze szkolenia wste.pnego,
2) systematycznego szkolenia pracownikow w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy majqcego
na celu aktualizacje. i ugruntowanie wiadomosci i umieje,tnosci pracownikow w dziedzinie bhp co czyni w drodze szkoleri okresowych,
3) biezqcego zaznajamiania pracownikow z przepisami dotycza_cymi wykonywanych przez nich
prac w celu uzupetniania, uscislania i poszerzania wiedzy pracownika i wydawania
szczegotowych instrukcji i wskazowek dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy na
stanowiskach pracy,
4) przekazywania pracownikom informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia wyste.puja.cych
w Urze.dzie, na poszczegolnych stanowiskach pracy i wykonywanych pracach, w tym o zasadach
poste,powania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrazajqcych zdrowiu i zyciu pracownikow,
5)oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego zwia.zanego zwykonywana. pracq oraz
stosowania niezbe,dnych srodkow profilaktycznych zmniejszajqcych to ryzyko,
6) informowania pracownikow o ryzyku zawodowym, ktore wiqze sie. z wykonywana praca. oraz
o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
7) wyznaczenia pracownikow do:
a) udzielania pierwszej pomocy
b) wykonywania dziafari w zakresie zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikow,
8) kierowania pracownikow na wste.pne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.

§42
l.Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega szkoleniu wste,pnemu obejmuja,cemu
instruktaz ogolny i naste.pnie, przed dopuszczeniem do samodzielnej pracy - instruktaz
stanowiskowy, zakoriczony sprawdzianem wiadomosci i umieje.tnosci z zakresu wykonywania pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stanowiqcym podstawe. dopuszczenia do pracy na danym
stanowisku.
2. Podczas szkolenia wste.pnego - instruktazu stanowiskowego pracownik informowany jest o ryzyku
zawodowym na danym stanowisku oraz o wyste.puja.cych na nim i przy wykonywanych pracach
oraz w Urze.dzie zagrozeniach dla zdrowia i zycia, w tym o zasadach post^powania w przypadku
awarii i innych sytuacji zagrazajqcych zdrowiu i zyciu pracownikow.
3. W czasie trwania zatrudnienia pracownik podlega szkoleniu okresowemu, ktore koriczy sie.
egzaminem.
4. Pracownik nie moze odmowic odbycia szkolenia oraz egzaminu i sprawdzianu wiadomosci.
5. Postanowienia ust.1-4 majq zastosowanie rowniez do osob kierowanych do Urz^du w celu
wykonywania nieodptatnej kontrolowanej pracy na cele spoteczne oraz do osob kierowanych
przez urzqd pracy w celu odbycia stazu w tut. Urz^dzie.
§43
1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik jest kierowany przez pracodawce. na wste,pne badanie
lekarskie.
2. W czasie trwania zatrudnienia pracownik podlega badaniom okresowym, a takze kontrolnym
w przypadkach okreslonych odnosnymi przepisami.
3. Badania sa. przeprowadzane na koszt pracodawcy.
4. Pracownik nie moze odmowic poddania sie. badaniu lekarskiemu.
5. Postanowienia ust.1-4 maja. zastosowanie rowniez do osob kierowanych do wykonywania
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nieodptatnej kontrolowanej pracy na cele spoteczne.
§44
l.W razie gdy warunki nie odpowiadaja, przepisom bhp i stwarzaja. bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia lub zycia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczeristwem
innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymac sie, od wykonywania pracy zawiadamiaja.c o tym
niezwtocznie przetozonego.
2. Jezeli powstrzymanie sie. od wykonywania pracy nie usuwa zagrozenia, o ktorym mowa w ust.2,
pracownik ma prawo oddalic SJQ z miejsca zagrozenia, zawiadamiaja.c o tym niezwtocznie
przetozonego.
3. Za czas powstrzymania sie. od pracy lub oddalenia si$ z miejsca zagrozenia pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia.
§45
l.Gdy pracownik ulegt wypadkowi na terenie zaktadu pracy, a jego stan zdrowia na to pozwala
powinien niezwtocznie zawiadomic o zdarzeniu przetozonego.
2.Kazdy pracownik, ktory zauwazyt wypadek, powinien niezwtocznie zawiadomic o nim przetozonego.
§46
1. Po stronie Wojta ciqzy obowia.zek dostarczenia pracownikowi nieodptatnie:
I/ srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajqcych przed dziataniem niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia czynnikow wyst^pujqcych w srodowisku pracy i informowanie go
o sposobach postugiwania sie. tymi srodkami
2/odziezy i obuwia roboczego spetniaja.cego Polskie Normy :
a) jesli odziez wtasna moze ulec zniszczeniu luz znacznemu ubrudzeniu,
b) ze wzgl^du na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeristwa i higieny pracy,
a pracownik zobowi^zany jest uzywac przydzielonych srodkow ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Rodzaj srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, ktorych stosowanie na
okreslonych stanowiska jest niezb^dne oraz przewidywane okresy uzytkowania odziezy i obuwia
roboczego, okresla odr^bne zarzqdzenie Wojta.
3. Pracownik Urze.du otrzymuje nieodptatnie, za potwierdzeniem odbioru, srodki higieny osobistej:
1) mydto toaletowe - 100g/l m-c
2) r^cznik -1 sztuka na rok
4. Pracownikom Urz^du zapewnia sie, nieodptatnie papier toaletowyw ilosci zaspakajajqcej biezqce
potrzeby, w sposob ciqgty poprzez wyposazenie toalet w Urz^dzie .
5. Oprocz mydta w ilosci gwarantowanej w ust.3 lit.a pracownicy maja, staty dost^p do mydta
znajdujqcego SJQ na wyposazeniu toalet w Urz^dzie.
6. Pracownicy zatrudnieni na cze.sc etatu otrzymujq srodki higieny osobistej oraz herbal^, o ktorych
mowa w ust.3 proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
§47
Kobiety w ciqzy nie wolno:
1) zatrudniac w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej
2) bez jej zgody delegowac poza miejsce pracy
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3) zatrudniac przy wykonywaniu prac im wzbronionych.

§48
1. W UrzQdzie zadne ze stanowisk urz^dniczych nie jest stanowiskiem pracy szczegolnie uciqzliwym
lub szkodliwym dla zdrowia kobiet i tym samym wzbronionym kobietom, z zastrzezeniem ust.2.
2. Na kazdym stanowisku urz^dniczym wsrod wykonywanych prac wyste.puja. ba.dz mogq wystqpic
prace wzbronione kobietom w okresie cia.zy lub karmienia.
3. Nie wyklucza sie, ewentualnosci wystqpienia prac wzbronionych kobietom na funkcjonuja.cym
w Urz^dzie stanowisku robotnika gospodarczego lub innych pomocniczych, uruchamianych
w ramach organizowanych robot publicznych lub prac interwencyjnych . Natomiast wystepujq
ba.dz moga. wystqpic prace wzbronione kobietom w okresie cia.zy lub karmienia.
4. Prace wzbronione kobietom okresla zata.cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu pn. Wykaz prac
wzbronionych kobietom.

§49
W UrzQdzie nie zatrudnia sie, i nie przewiduje zatrudniania pracownikow mtodocianych.
§50
Traci moc Zarzqdzenie nr 5/97 Wojta Gminy Budziszewice z dnia 28 lutego 1997r. w sprawie
Regulaminu Pracy Urze,du Gminy w Budziszewicach.

§51

f
Niniejsze Zarzqdzenie wchodzi w zycie po uptywie 2 tygodni od dnia podania go do wiapomosci
pracownikom Urz^du Gminy w Budziszewicach.
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Zatqcznik nr 1
do Regulaminu Pracy
Urz^du Gminy w Budziszewicach

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM
I.

Prace wzbronione wszystkim kobietom

I/ rqczne podnoszenie i przenoszenie ciqzarow o masie przekraczajqcej:
- 12 kg przy pracy statej
- 20 kg przy pracy dorywczej (ktorajest wykonywana do 4 razy na godzinq w ciqgu catej
zmiany),
2/

re^czne przenoszenie pod gdr$ - po pochylni tub schodami, ktorych maksymalny kqt
nachylenia przekracza 3(f, a wysokosc 5m, ciqzarow o masie przekraczajqcej:
-8 kg przy pracy stafej
-15 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinq w czasie zmiany roboczej)

3/ przewozenie ciqzarow o masie przekraczajqcej 50kg na taczkach jednokofowych
Prace te nie wyste,puja_ na stanowiskach urz^dniczych, nie wyklucza sie, ewentualnosci ich wystqpienia na
funkcjonujqcym stanowisku robotnika gospodarczego lub innych pomocniczych, uruchamianych w ramach
organizowanych robot publicznych lub prac interwencyjnych.
II. Prace wzbronione kobietom w ciqzy
I/ przy obstudze monitorow ekranowych powyzej 4 godzin na dob§.

«

2/ na wysokosci zagrazajqcej upadkiem oraz wchodzenie i schodzenie po drabinie.
III. Prace wzbronione kobietom w ciqzy i w okresie karmienia piersia.
I/ przy r^cznym podnoszenia i przewozeniu ci^zarow o masie przekraczajqcej
1/4 wartosci ustalonej dla wszystkich kobiet (nie be.da.cych w ciqzy lub w okresie
karmienia), a wie.c:
a) przy r^cznym podnoszeniu i przenoszeniu ci^zarow po powierzchni ptaskiej:
- 3 kg przy statej pracy
- 5 kg przy pracy dorywczej
b) przy re.cznym przenoszeniu pod gore^ po pochylni lub schodami:
- 2 kg przy pracy statej
- 3,75 kg przy pracy dorywczej,
2/ przewozenie cie.zarow o masie przekraczajqcej 12.5 kg na taczkach jednokotowyqh
3/ w pozycji wymuszonej (pochylonej, na kle_czkach, w przysiadzie)
4/ w pozycji stojqcej - tqcznie ponad 3 godz. w czasie zmiany roboczej
5/ stwarzaja.ee ryzyko cie,zkiego urazu fizycznego lub psychicznego.

Podstawa prawna: Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac
szczegolnie uciqzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114 poz. 545 z pozn.zm.)
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