
ZARZĄDZENIE NR 94/2018
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Konopiska

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. 
zm.), art. 42 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., 
poz. 1260 i 1669), w związku z art. 104 i 1041 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018r., 
poz. 917 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Pracy ustalający organizację wewnętrznego porządku w Urzędzie 
GminyKonopiska, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Konopiska do zapoznania się z Regulaminem Pracy 
i stosowania postanowień w nim zawartych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 41/2009 Wójta Gminy  z dnia 25 maja 2009r.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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ZAŁĄCZNIK  DO ZARZĄDZENIA 
WÓJTA GMINY KONOPISKA Nr 94 z 25 września 2018r.  

 
REGULAMIN PRACY URZ ĘDU 

GMINY KONOPISKA 
 
Rozdział I 
Przepisy wstępne. 
 
§1.Regulamin ustala organizację i porządek w Urzędzie Gminy Konopiska w procesie pracy oraz 
związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 
§2.Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkie osoby, z którymi został nawiązany stosunek 
pracy w urzędzie, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz 
zajmowanego stanowiska. 
§3.Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Konopiska, w imieniu którego 

występuje Wójt lub wyznaczona przez Wójta osoba, 
2) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy, 
3) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy  Konopiska, 
4) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Pracy Urzędu Gminy Konopiska. 
§4.Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik będzie zapoznany z przepisami regulaminu 
a zapoznanie się z jego treścią pracownik potwierdza w treści umowy o pracę lub w odrębnym 
oświadczeniu, które zostaje dołączone do akt osobowych. 
 
Rozdział II 
Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy. 
 
§5.Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) zapewnienia pracownikowi przydziału pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę 
oraz, w miarę możliwości, zgodny z posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami, 

2) zapoznania pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków i uprawnień, 
sposobem wykonywania pracy oraz zależnością służbową, 

3) zapoznania pracownika z regulaminem i wyjaśnienia na żądanie jego treści, 
4) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, przy 

uwzględnieniu uzdolnień i kwalifikacji pracowników, 
5) stworzenia warunków do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, 
6) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia 

systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
7) organizowania wymaganych badań lekarskich pracowników, 
8) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia oraz innych świadczeń, 
9) ułatwienia pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zapewnia dostępności 

do literatury fachowej i przepisów prawnych, 
10) zapewnienia świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
11) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników 

ich pracy, w oparciu o okresowe kontrole wewnętrzne, 
12) prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 

osobowych pracowników, 
13) wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego  

Id: 54491BEC-F8C5-4504-B43E-4E4F1F167092. Przyjęty Strona 1



i szanowania godności , 
14) zapewnienia pracownikowi właściwego zaopatrzenia w potrzebne materiały i narzędzia 

pracy, 
15) nie dopuszczenia do pracy pracownika, którego zachowanie wskazuje na spożycie 

alkoholu, 
16) przeciwdziałania mobbingowi, czyli działaniu lub zachowaniu dotyczącego pracownika 

lub skierowanego przeciwko pracownikowi, polegającego na uporczywym lub 
długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującego u niego zaniżoną 
ocenę przydatności zawodowej, powodującej lub mającej na celu poniżenie lub 
wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 

§6. Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do: 
1) korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy, 
2) wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim 

polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia 
społecznego, 

3) określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów  
o pracę i obowiązującymi przepisami. 

§7. W celu pomocy pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracodawca: 
1)  przeznacza w swoim planie finansowym środki na dokształcanie pracowników, 
2) w ramach planu, o którym mowa w pkt 1) uczestniczy w kosztach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych pracowników na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem. 

 
 
Rozdział III 
Podstawowe prawa i obowiązki pracownika. 
 
§8. Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do: 
1) zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami, 
2) terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę, 
3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz 

podczas urlopów, 
4) jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych 

obowiązków, 
5) wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP. 
§9.1.Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do 
poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami lub umową  
o pracę. 
2.Wykonując swoje zadania pracownicy współdziałają ze sobą. 
3.Zasięgając informacji od innego stanowiska pracy, zainteresowani pracownicy powinni w razie 
potrzeby sporządzić notatki służbowe z okazanych im do wglądu dokumentów lub  
z przeprowadzonych rozmów. 
4.Postanowienia ust. 3 nie dotyczą spraw załatwianych w drodze decyzji administracyjnych, gdy 
z przepisów prawa wynika obowiązek uzyskania pisemnych opinii innego stanowiska pracy 
reprezentującego organ gminy. 
§ 10.Pracownik ma w szczególności obowiązek: 
1) przestrzegania czasu pracy ustalonego u pracodawcy, 
2) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych, 
3) dbania o dobro pracodawcy, chronienia jego imienia oraz zachowania w tajemnicy 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 
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4) przestrzegania w pracy zasad współżycia społecznego, 
5) przestrzegać regulaminu, instrukcji, procedur  oraz ustalonego w urzędzie porządku, 
6) dochować tajemnicy państwowej i służbowej, 
7) przejawiać koleżeński stosunek do współpracowników, 
8) zachowywać się z godnością w pracy i poza nią, 
9) podnosić umiejętności i kwalifikacje zawodowe, 
10) na żądanie pracodawcy złożyć oświadczenie majątkowe, 
11) składania pracodawcy oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie 30 dni 

od dnia zatrudnienia lub podjęcia działalności gospodarczej albo też zmiany jej charakteru, 
12) przejawiać należytą dbałość o urządzenia i maszyny stanowiące własność pracodawcy, 
13) zabezpieczyć po zakończeniu pracy, powierzone  pomieszczenia i ich wyposażenie, 

narzędzia, urządzenia, sprzęt, dokumenty, pieczęcie, a klucze od pokoju pozostawić  
w miejscu wskazanym przez przełożonego, 

14) dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu 
publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli, 

15) dbać o czystość i porządek na stanowisku pracy, 
16) dbać o nienaganny ubiór i schludny wygląd, 
17) pracownik, który odchodzi z urzędu ma obowiązek rozliczyć się ze swoich zobowiązań 

finansowych oraz przedmiotów i urządzeń, które pobrał w związku z wykonywaną pracą, 
18) pracownik przed rozwiązaniem stosunku pracy powinien przekazać protokolarnie dokumenty 

ze swojego stanowiska pracy pracownikowi przyjmującemu jego zakres obowiązków. 
§11.1.Kierowników referatów obciążają odpowiednio obowiązki wynikające z § 8 – 10. 
2. Kierownicy ponadto są zobowiązani do : 
1) koordynowania i organizowania pracy podległym pracownikom, 
2) sprawowania bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy w referacie; 
3) nadzorowania przestrzegania obowiązku trzeźwości przez podwładnych, 
4) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i urządzeń oraz egzekwowania 
przestrzegania przez podwładnych przepisów bhp, 
5) zapewnienia równomiernego obciążenia pracą w okresie zastępstw nieobecnych w pracy 
podwładnych. 
§12.Za     ciężkie     naruszenie     przez     pracownika     podstawowych     obowiązków    pracowniczych 
w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy uważa się w szczególności: 
1) samowolne opuszczenie stanowiska pracy lub nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, 
2) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, 
3) stawienie się do pracy pod wpływem środków odurzających lub narkotyków, 
4) naruszanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych, 
5) korzystanie ze zwolnień lekarskich w sposób niezgodny z przepisami, 
6) gromadzenie i przesyłanie za pomocą urządzeń należących do pracodawcy materiałów  

o charakterze pornograficznym, 
7) zabór mienia pracodawcy oraz usiłowanie przywłaszczenia materiałów, urządzeń, a także 

innych środków stanowiących własność pracodawcy, 
8) ujawnienie w sposób nieuprawniony spraw objętych tajemnicą ustawowo chronioną. 
 
Rozdział IV 
Czas pracy. 
 
§13.W urzędzie obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy tj. 8 godzin na dobę, przeciętnie 
40 godzin tygodniowo, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie 
rozliczeniowym wynoszącym trzy miesiące. 
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§14.Czasem pracy jest czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji urzędu, w urzędzie lub 
innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy należy w pełni wykorzystać 
na prace zawodową. 
§15.Osoba prowadząca sprawy kadrowe prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników celem 
prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.  
§16.Dla pracowników, za wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi, 
ustala się następujące godziny pracy: 

 
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od godz. 7.00 do godz. 15.00 
- wtorek:          1 zmiana 
                         2 zmiana 

od godz. 7.00 do godz. 15.00 
od  godz.9.00 do godz. 17.00. 

§17.1.Kierownicy referatów do 20-go każdego miesiąca, przekazują mailowo na adres 
sekretariatu  harmonogram zmian w swoim referacie na kolejny miesiąc biorąc pod uwagę 
zapewnienie prawidłowej pracy referatu. 
2. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 
§18.Godziny rozpoczęcia i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy oraz pracowników obsługi ustala się indywidualnie.  
§19.Rozkład czasu pracy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego obejmujący pracę w soboty  
w wymiarze niezbędnym do obsługi uroczystości zawarcia związku małżeńskiego, w zamian za 
inny dzień wolny od pracy spośród dni od poniedziałku do piątku, co winno być ujęte  
w harmonogramie z zachowaniem norm czasu pracy, określonych w §13. 
§20.1.Dopuszcza się wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy tylko w przypadkach 
uzasadnionych rodzajem pracy.  
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może ustalać indywidualny czas 
pracy. 
§21.Pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, 
przysługuje  15 - minutowa przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy, pod warunkiem, że nie 
zakłóci ona obsługi interesantów. 
§22.Pora nocna obejmuje czas pracy w wymiarze 8 godzin, od godziny 22.00 wieczorem do 
godziny 6.00 rano. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu.  
§23.Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, na polecenie przełożonego wykonuje on prace  
w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz  
w niedzielę i święta. 
§24.Przepisu §23 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz bez ich zgody do pracowników 
samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących 
się dziećmi w wieku do ośmiu lat. 
§25.Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca świadczona na wyraźne polecenie 
przełożonego w godzinach przekraczających 8- godzinną dzienną normę czasu pracy  
i przeciętnie 40- godzinną normę tygodniową lub przedłużony dobowy wymiar czasu pracy  
w okresie rozliczeniowym. 
§26. Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi 
w §23  nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 5 godzin na dobę i 150 godzin  
w roku kalendarzowym.  
§27.Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć 
przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
§28.Na pracę w godzinach nadliczbowych zgodę wyraża bezpośredni przełożony pracownika  
w uzgodnieniu z wójtem, sekretarzem lub skarbnikiem. 
§29.Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach 
nadliczbowych przysługuje wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze z tym, że 
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wolny czas na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.  
§30. Pracodawca jest uprawniony okresowo zmieniać stosowany dotychczas system czasu pracy 
lub długość okresu rozliczeniowego. 
 
Rozdział V 
Wynagrodzenie za pracę. 
 
§31.1.Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do rodzaju wykonywanej 
pracy, wymaganych kwalifikacji w wysokości określonej w umowie o pracę. 
2.Pracownicy otrzymują wynagrodzenie ustalone na podstawie obowiązujących przepisów 
dotyczących zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. 
§32.Pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z ustawą z dnia 12 
grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej (Dz.U. z 2016, poz. 2217 ze zm.) 
§ 33.Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przyznawane wg zasad 
określonych w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Urzędu Gminy Konopiska. 
§ 34.1.Wypłata wynagrodzenia za pracę odbywa się raz w miesiącu, z dołu do dnia 28-go 
każdego miesiąca. 
2. Jeżeli dzień wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę wypłaca się  
w poprzednim dniu roboczym. 
§ 35.1.Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez 
niego upoważnionej. 
2. Jeżeli wynagrodzenie przekazywane jest na  rachunek bankowy,  kwota wynagrodzenia winna 
znaleźć się na rachunku w terminie określonym w § 34. 
3. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu 
dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki 
wynagrodzenia. 
§ 36.1.Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu: 

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 
alimentacyjnych, 

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 
świadczenia alimentacyjne, 

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP, 
5) inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę na piśmie. 

2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w ust. 1. 
 
 
Rozdział VI 
Urlopy. 
 
§ 37.1.Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy kodeksu pracy. Pracownik nie może 
zrzec się prawa do urlopu. 
2.Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w życiu w roku kalendarzowym podjęcia 
pracy w wymiarze 1/12 należnego urlopu po roku pracy, po każdym miesiącu pracy, a prawo do 
następnego pełnego urlopu z dniem 1 stycznia następnego roku. 
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3. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu w wymiarze 
proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy. 
§ 38. 1. Wykorzystanie urlopu przez pracownika powinno nastąpić w roku kalendarzowym  
w którym pracownik nabył do niego prawo. 
2.Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem 
na jego pisemny wniosek. W urzędzie prowadzi się plan urlopów. 
3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, pracownik winien złożyć najpóźniej na dzień przed 
planowanym rozpoczęciem urlopu. 
4.Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część 
wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
5.Urlopu niewykorzystanego zgodnie z ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek udzielić 
pracownikowi najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego. 
6.Niezłożenie przez pracownika wniosku oraz niewykorzystanie urlopu do końca września roku 
następnego bez podania uzasadniającej przyczyny, może być uznane przez pracodawcę za 
naruszenie obowiązków pracowniczych. 
7.Przesunięcie wcześniej ustalonego terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika 
umotywowany ważnymi przyczynami bądź – w szczególnych przypadkach – na wniosek 
przełożonego pracownika, jeżeli nieobecność pracownika mogłaby spowodować zakłócenie toku 
pracy. 
§ 39.Pracownik ma prawo do żądania 4 dni urlopu wypoczynkowego w roku w terminie przez 
niego wskazanym. Urlop taki należy zgłosić najpóźniej przed godziną rozpoczęcia pracy w dniu 
wykorzystania urlopu. Zgłoszenie może być dokonane osobiście w sekretariacie urzędu lub 
telefonicznie u sekretarza gminy. 
§40.1.Pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu wypoczynkowego bieżącego, jak  
i zaległego pracownicy/pracownikowi po urlopie macierzyńskim. 
2. Pracodawca obowiązany jest udzielić pełnego urlopu wypoczynkowego, tak bieżącego, jak  
i zaległego, pracownikowi, z którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z powodu przejścia na 
emeryturę lub rentę inwalidzką, jeżeli pracownik złoży stosowny wniosek. 
§ 41.W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać 
przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. 
§ 42.1.Przed urlopem dłuższym niż 3 dni robocze pracownik zobowiązany jest zakończyć 
sprawy, których rodzaj i zaawansowanie na to pozwalają, a także przekazać sprawy w toku oraz 
niezbędne do ich prowadzenia informacje pracownikowi, który został wyznaczony do 
zastępowania go, a w razie niewyznaczenia zastępstwa – bezpośredniemu przełożonemu. 
2. Za właściwą organizację pracy, w tym również wykorzystanie urlopów wypoczynkowych 
przez podległych pracowników, odpowiadają: pracodawca oraz kierownicy referatów. 
§ 43. Pracownikowi na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny. 
 
 
Rozdział VII 
Organizacja i porządek pracy. 
 
§ 44. Każdy pracownik urzędu zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny pracy,  
a w szczególności obowiązany jest przestrzegać ustalonego w urzędzie czasu pracy, porządku 
 i regulaminu oraz przestrzegać przepisów i zasad BHP i przeciwpożarowych.  
§ 45. Siedziba pracodawcy mieści się w Konopiskach. 
§ 46. 1. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy. 
2. W przypadku spóźnienia pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy w celu 
usprawiedliwienia się. 
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3. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, aby w godzinach rozpoczęcia 
pracy znajdował się na stanowisku pracy. 
4. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach 
pracy poza urząd, wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego i odnotowania tego 
faktu w karcie czasu pracy. 
5. Pracownicy mogą przebywać na terenie urzędu tylko w godzinach pracy urzędu. 
6. Przebywanie na terenie urzędu poza godzinami pracy lub w dniu wolne od pracy może mieć 
miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody sekretarza gminy. 
§ 47.1.Fakt przybycia do pracy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na liście 
obecności znajdującej się w sekretariacie urzędu przed przystąpieniem do pracy. 
2.W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, że pracownik nie 
wykonuje pracy a ciężar dowodu spoczywa na pracowniku. 
§ 48.1.Załatwianie spraw osobistych i innych niezwiązanych z pracą zawodową powinno 
odbywać się w czasie wolnym od pracy.   
2. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw 
osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela 
sekretarz gminy . Za czas zwolnienia od pracy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, jeżeli 
odpracował czas zwolnienia. Taka praca nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. 
3. Pracownik pracujący w budynku urzędu, opuszczający miejsce pracy w godzinach pracy 
obowiązany jest uzyskać zezwolenie od bezpośredniego przełożonego oraz wpisać ten fakt do 
„Ewidencji wyjść w godzinach pracy”. 
4. Wyjścia służbowe w godzinach pracy oraz wyjścia prywatne w godzinach pracy, pracownicy 
odnotowują w stosownych ewidencjach, znajdujących się w sekretariacie urzędu. 
§ 49.1.Kontroli czasu pracy dokonują na bieżąco przełożeni w stosunku do podległych 
pracowników. 
2. Kontrole doraźne dyscypliny pracy w urzędzie przeprowadzane są przez sekretarza gminy. 
3.Rozliczenia czasu pracy każdego pracownika dokonuje pracownik ds. kadr i obsługi 
sekretariatu. 
4. Jako formy kontroli wykorzystania czasu pracy stosuje się: 

1) listę obecności, 
2) ewidencję wyjść w godzinach służbowych, 
3) ewidencję wyjazdów (delegacji służbowych). 

5.Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem, czy jest to 
nieobecność usprawiedliwiona. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony 
decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona. 
6.Listy obecności i zbiory ewidencyjne wyszczególnione w ust. 4 prowadzi Referat 
Organizacyjny. 
§ 50. Pracownik, z którym zostaje rozwiązana umowa o pracę ma obowiązek rozliczenia się ze 
swoich zobowiązań a w szczególności z przedmiotów, które pobrał w związku z wykonywaną 
pracą (np. klucze, tel. komórkowe, laptopy). 
 
 
Rozdział VIII 
Nieobecności i inne zwolnienia z pracy. 
 
§ 51. 1. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia  
i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika 
do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane 
przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. 
2.W razie niestawienia się do pracy, pracownik jest obowiązany powiadomić bezpośredniego 
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przełożonego lub osobę prowadzącą sprawy kadrowe o przyczynie nieobecności  
i przewidywanym czasie jej trwania już pierwszego dnia nieobecności, lecz nie później niż  
w drugim dniu nieobecności, osobiście lub przez inne osoby. Zawiadomienie to może zostać 
dokonane telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, jak również drogą pocztową, przy czym za 
datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. 
3.Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 2 może być usprawiedliwione szczególnymi 
okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku 
określonego w tym przepisie. 
4.Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy, 
przedstawiając niezwłocznie bezpośredniemu przełożonemu lub osobie prowadzącej sprawy 
kadrowe przyczyny nieobecności, a na żądanie - odpowiednie dokumenty. 
5.Nieobecność w pracy lub spóźnienie usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające stawienie 
się do pracy, a dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: 

1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie  
z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, 

2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami 
o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn 
przewidzianych tymi przepisami, 

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, przedszkola lub szkoły, do której 
dziecko uczęszcza, 

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

5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej zakończonej  
w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 11godzin, 

6) zaświadczenie stacji krwiodawstwa o oddaniu krwi, 
7) zaświadczenie właściwej placówki zdrowotnej o przebywaniu na badaniach lekarskich.  

6.W razie nieobecności pracownika w pracy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 w pkt. 2-6, 
pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając stosowny dokument 
najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy. 
7. 1) Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 pracownik winien dostarczyć  
w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Jeśli dostarczy zaświadczenie później obniżona 
zostanie o 25% wysokość zasiłku chorobowego począwszy od ósmego dnia orzeczonej 
niezdolności do pracy, do dnia dostarczenia zwolnienia lekarskiego. Przy czym nie dotyczy to 
sytuacji, która nastąpiła z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. 
2) Pracownik składa  zwolnienie lekarskie w sekretariacie urzędu. 
3) Przepisy o obniżeniu wysokości zasiłku chorobowego o 25% nie mają zastosowania w 
przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby 
zostało wystawione w formie dokumentu elektronicznego i ubezpieczony otrzymał od lekarza 
wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo w przypadku, gdy wystawienie zaświadczenia 
lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie było możliwe i ubezpieczony otrzymał od 
lekarza zaświadczenie lekarskie na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym  
z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym). 
§ 52. 1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
w wymiarze: 

1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu 
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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, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu 
pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

2. Zwolnienia wymienione w ust. 1, udzielane są w dniach następnych przed lub po zdarzeniu 
uzasadniającym ich udzielenie, ewentualnie w dniu wystąpienia zdarzenia. 
3. Po wykorzystaniu przedmiotowego zwolnienia pracownik obowiązany przedstawić (do 
wglądu) odpis skróconego aktu cywilnego, dotyczący zdarzenia uzasadniającego udzielenie 
zwolnienia. 
4. 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 okolicznościowe omówione w niniejszym paragrafie. 
 
 
Rozdział IX 
Okresowa ocena pracy. 
 
§ 53.1.Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na 
kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie. 
2.Ocena dotyczy wywiązywania się przez pracownika samorządowego z obowiązków 
wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych  
w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. 
§ 54. Szczegółowe zasady oceny pracowników określa odrębne zarządzenie wójta. 
 
 
Rozdział X  
Odpowiedzialność porządkowa pracowników. 
 
§ 55.1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 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. 
2.Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub 
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy 
w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również 
stosować karę pieniężną. 
3.Kara pieniężna za jedno wykroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie 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 k.p. 
4.Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
§ 56.1.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. 
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 
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3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg 
dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. 
§ 57.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 sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis 
zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. 
§ 58.Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków 
pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. 
§ 59.1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może  
w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub 
odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia 
jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. 
2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego 
odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej przez niego kary. 
3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary 
przez sąd pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary. 
§ 60.1.Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych 
pracownika po roku nienagannej pracy.  
2. Przepis pkt 1  stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę 
albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary. 
 
 
Rozdział XI 
Przepisy BHP i ochrona przeciwpożarowa. 
 
§ 61.1.Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 
2. W szczególności każdy pracownik jest zobowiązany: 
1) uczestniczyć w szkoleniach BHP oraz przeciwpożarowych, 
2) pracować zgodnie z zasadami BHP, 
3) dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu, 
4) stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem, 
5) poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się do 

zaleceń i wskazań lekarskich, 
6) niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub  

o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia, 
7) lojalnie współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków 

dotyczących BHP. 
3. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust.1,  
w szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub 
zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad warunkami 
pracy, w tym organów społecznego nadzoru oraz wskazań lekarskich. W szczególności 
pracodawca jest zobowiązany do: 
1) organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy, 
2) zapoznawania pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie, 
3) kierowania pracowników na badania lekarskie, 
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4) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz  
o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

§ 62. Zabrania się pracownikom: 
1) wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem, 
2) samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez 

upoważnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego. 
§ 63.1.Pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega szkoleniu wstępnemu w zakresie 
znajomości przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, dotyczących zagrożeń zawodowych 
oraz poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. 
2. Instruktaż wstępny pracownika w zakresie przepisów BHP przeprowadzają: 
   1) osoba właściwa ds. BHP – instruktaż ogólny, 
   2) bezpośredni przełożony – instruktaż stanowiskowy. 
3. Szkolenia okresowe w zakresie BHP przeprowadza wyspecjalizowana firma z zewnątrz. 
4. Przeszkolenie w zakresie BHP powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie. 
5. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej 
znajomości przepisów i zasad BHP oraz podstawowych umiejętności. 
6. Czas szkolenia w zakresie BHP jest traktowany na równi z czasem pracy. 
§ 64. Środki ochrony indywidualnej, niezbędne do stosowania na określonych stanowiskach 
pracy, określa tabela środków ochrony indywidualnej stanowiąca załącznik nr 2  do regulaminu. 
§ 65. Wprowadza się instrukcję w sprawie gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz 
środkami ochrony indywidualnej, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.  
§ 66. 1. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub innych osób, pracownik ma prawo i obowiązek 
powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego 
przełożonego. 
2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1, pracownik 
powinien natychmiast oddalić się od miejsca zagrożenia, niezwłocznie informując o tym 
bezpośredniego przełożonego. 
3. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej, pracownikowi 
przysługuje prawo do wynagrodzenia. 
  
 
Rozdział XII 
Profilaktyczna ochrona zdrowia. 
 
§ 67.1.Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz 
stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. 
2. Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 
pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 
§ 68.1.Osoby przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom lekarskim. 
2. Każdy pracownik podlega również okresowym badaniom lekarskim, a także badaniom 
kontrolnym w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, trwającej dłużej niż 30 
dni w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. 
3. Badania lekarskie przeprowadza się na koszt pracodawcy w miarę możliwości w godzinach 
pracy. 
4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego 
stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 
§ 69.Pracodawca ma obowiązek zagwarantować pracującym przy monitorach okulary 
korygujące wzrok, w sytuacji, gdy badania okulistyczne prowadzone w ramach profilaktycznej 
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opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania. Pracującym przy komputerze należą się 
okulary, których koszt pokrywa pracodawca, jeśli lekarz zaleci ich używanie przy monitorze ze 
względu na stan wzroku. Szczegółowe zasady w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe określa odrębne zarządzenie wójta. 
§ 70. 1. Pracodawca zapewnia pracownikom napoje na zasadach określonych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. 
2. Pracodawca zapewnia pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno – sanitarne, a także 
środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
3. Pracodawca zapewnia pracownikom środki higieny osobistej oraz herbatę do korzystania 
podczas pracy w urzędzie. Normy przydziału określa załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu. 
 
 
Rozdział XIII 
Ochrona pracy kobiet, młodocianych oraz opieka nad dziećmi. 
 
§ 71.Zatrudnianie kobiet odbywa się zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz innymi przepisami 
wydanymi na jego podstawie. 
§ 72.1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz 
w niedziele i święta. 
2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.  
3.Pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do 8 lat nie wolno bez ich zgody zatrudniać 
w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta. 
4.Pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez ich zgody 
delegować poza stałe miejsce pracy. 
5.Pracownica w ciąży ma prawo do przeprowadzenia badań w czasie pracy, jeżeli badania te 
zlecił lekarz i badań tych nie można przeprowadzić poza godzinami pracy. 
6.Czas pracy przy monitorze ekranowym kobiet w ciąży nie może przekroczyć 4 godziny na 
dobę. 
7.Zabrania się zatrudniania kobiet na stanowiskach, gdzie wymagany jest wysiłek fizyczny, 
związany z dźwiganiem i transportem ciężarów o masie przekraczającej – 12 kg przy pracy stałej 
i 20 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 
§ 73. Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży: 
1) zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży, 
2) w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie 
powinna wykonywać pracy dotychczasowej, stan ciąży powinien być stwierdzony 
zaświadczeniem lekarskim. 
§ 74.1. 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. 
2. Pracownicy zatrudnionej przez 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. 
§ 75.1.Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat 
przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni albo 16 godzin,  
z zachowaniem do wynagrodzenia. 
2. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia wskazanego  
w pkt. 1 może korzystać jedno z nich. 
§ 76. Pracodawca nie zatrudnia pracowników młodocianych. 
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Rozdział XIV 
Inne postanowienia. 
 
§ 77.1.Pracownik obowiązany jest po zakończeniu pracy uporządkować stanowisko pracy  
a także zabezpieczyć pomieszczenia, urządzenia, sprzęty, dokumenty, materiały, pieczęcie, druki 
ścisłego zarachowania, elektroniczne nośniki informacji i narzędzia pracy w szczególności przez 
zamknięcie szaf, biurek, kaset, okien, drzwi. 
2. Przed opuszczeniem miejsca pracy pracownik winien wyłączyć urządzenia elektryczne oraz 
sprzęt komputerowy. 
3. Pracownicy upoważnieni do obsługi systemu alarmowego zobowiązani są do każdorazowego 
włączenia po zakończeniu pracy oraz wyłączenia przed jej rozpoczęciem systemu oraz do 
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o systemie, a także kodów, haseł 
zabezpieczających. 
4. Klucze od budynku posiadają wyłącznie pracownicy upoważnieni przez pracodawcę. 
5. Pracownicy są zobowiązani do starannego przechowywania kluczy do szaf i pomieszczeń 
biurowych, a w przypadku ich zagubienia do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pracodawcy. 
6. Zabrania się dorabiania dodatkowych kluczy bez wiedzy i zgody wójta lub sekretarza. 
7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych w urzędzie 
określają odrębne przepisy i zarządzenia wójta. 
§ 78.1.W celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie urzędu funkcjonuje monitoring 
wizyjny. 
2.Obszar objęty monitoringiem jest oznaczony piktogramami. 
3.System monitoringu obejmuje kancelarię urzędu oraz tereny przyległe do budynku w tym 
wejście i parkingi. 
4.Rejestracji podlega obraz z kamer. 
5.Dostęp do nagrań maja osoby upoważnione przez wójta. 
6.Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego określa odrębne zarządzenie 
wójta. 
 
Rozdział XV 
Przepisy końcowe 
 
§ 79.1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony. 
2. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym 
przez przepisy prawa pracy dla jego wydania. 
§ 80. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia 
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy oraz inne 
przepisy powszechnie obowiązujące.  
§ 81.Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości 
pracowników, (oprócz §15, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 ) co każdy pracownik 
potwierdzi własnoręcznym podpisem. 
§ 82. Z chwilą wejścia w życie przepisów o elektronicznym przekazywaniu zwolnień lekarskich 
pracodawcy, przepisy § 51 ust.7 tracą moc. 
Załączniki: 
1. Instrukcja w/s gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 

indywidualnej. 
2. Tabela  przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy  Konopiska. 
3. Harmonogram. 
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   Załącznik nr 1 
do Regulaminu Pracy 

Urzędu  Gminy Konopiska 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia 

 Wójta Gminy Konopiska nr 94/2018  
                         z dnia  25 września 2018r. 

Instrukcja w sprawie gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym 
oraz środkami ochrony indywidualnej. 

§ 1. 
Instrukcja określa zasady przydziału i gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami 
ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej. 

§ 2. 
1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom 

bezpłatnie i stanowią własność Urzędu. 
2. Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież  

i obuwie robocze – do czasu utraty ich cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym 
dokonanie naprawy. 

§ 3. 
1. Odzież lub środki ochrony indywidualnej przysługuje pracownikom zatrudnionym na 

stanowiskach pracy, na których przy wykonywaniu czynności służbowych występuje 
narażenie na działanie niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników. 

2. Odzież roboczą przydziela się pracownikom wykonującym pracę, przy której występuje lub 
może występować intensywne brudzenie lub działają czynniki mechaniczne powodujące 
przetarcia, rozdarcia, przyspieszające niszczenie odzieży własnej pracownika, a także ze 
względu na określone wymagania sanitarne, higieniczne lub estetyczne. 

3. Odzież i obuwie robocze powinny być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi 
odzieży i obuwia roboczego. 

4. Rodzaje przysługującej odzieży, minimalne okresy jej użytkowania oraz wykaz 
stanowisk, na których powinny być stosowane środki ochrony indywidualnej, odzież 
robocza określa „Tabela norm przydziału i zużycia środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Konopiska” 
stanowiąca Załącznik Nr 3 do regulaminu, zwana dalej „Tabelą Norm 
Przydziału”. 

§ 4. 
Pracownicy powinni otrzymać przysługującą im odzież, obuwie robocze i środki ochrony 
indywidualnej w dniu rozpoczęcia pracy. 

 

§ 5. 
   Używanie własnej odzieży roboczej do celów służbowych 

1. Stanowiska pracy, na których może być używana przez pracowników, za ich zgodą, własna 
odzież i obuwie robocze spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określa 
Tabela Norm Przydziału. 

2. W przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia zgodnie z ust. 1 wypłaca 
się mu ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej na podstawie Tabeli Norm Przydziału i 
aktualnych cen obowiązujących w danym roku. 
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3. W przypadku nieobecności pracownika z powodu zwolnienia lekarskiego, urlopu 
wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego, 
urlopu bezpłatnego, świadczenia rehabilitacyjnego, urlopu okolicznościowego, opieki nad 
dzieckiem lub innej nieobecności pracownika w pracy dłużej niż 1 miesiąc, ekwiwalent 
pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego za dany miesiąc nie przysługuje. 

4. Wysokość miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego stanowi sumę ekwiwalentów za 
poszczególne rodzaje odzieży, wyliczony poprzez podzielenie ustalonej ceny nowego 
asortymentu odzieży przez określony w Tabeli Norm Przydziału okres jego używalności 
wyrażony w miesiącach kalendarzowych. 

5. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres używalności odzieży 
określony w Tabeli Norm Przydziału przedłuża się proporcjonalnie do czasu pracy. 

§ 6 
Poszczególne asortymenty odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej wydaje 
się na kartę indywidualną pracownika. 

§ 7 
Pracownik, któremu przydzielono odzież, ponosi odpowiedzialność za właściwe jej użytkowanie 
i zobowiązany jest w szczególności do: 

1) używania odzieży w miejscu pracy zgodnie z jej przeznaczeniem, 
2) utrzymywania przydzielonej odzieży w należytym stanie, 
3) niezwłocznego  zgłoszenia  utraty,  zniszczenia lub  przedwczesnego  zużycia  odzieży,  

w celu otrzymania odzieży zamiennej. 

§ 8 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych 
dla danego stanowiska pracy. Środki ochrony indywidualnej powinny być użytkowane zgodnie  
z ich przeznaczeniem. 

§ 9 
1. W przypadku utraty, zniszczenia lub przedwczesnego zużycia odzieży, kierownik Referatu 

Organizacyjnego w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym pracownika, po 
sporządzeniu protokołu zniszczenia, obowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi 
inną odzież przewidzianą w Tabeli Norm Przydziału. 

2. Jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło z winy pracownika, obowiązany jest on uiścić kwotę 
równą niezamortyzowanej wartości utraconej lub zniszczonej odzieży. 

§ 10 
1. Wydanie nowej odzieży następuje bezpośrednio po upływie okresu używalności 

przydzielonej uprzednio odzieży, jeżeli nie odpowiada ona warunkom dalszego 
użytkowania. 

2. Odzież może być użytkowana w okresach dłuższych niż przewidywane w Tabeli Norm 
Przydziału, pod warunkiem zachowania właściwości ochronnych i użytkowych. Decyzję  
o przedłużeniu okresu użytkowania odzieży podejmuje kierownik Referatu Organizacyjnego 
po zaopiniowaniu wniosku przez bezpośredniego przełożonego. 
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§ 11 
1. Pracownik zobowiązany jest do poniesienia zwrotu równowartości pieniężnej kosztów 

wydanej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli przed 
upływem okresu używalności tj. do 75% zużycia, nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy lub 
przeniesienie na stanowisko, na którym dany rodzaj odzieży nie przysługuje. 

2. Odzież nie podlega zwrotowi, bez względu na okres używalności w przypadku: 
1) przejścia pracownika na emeryturę lub rentę; 
2) śmierci pracownika, 
3) po upływie 75% używalności. 

3. Odzież i obuwie robocze po upływie okresu ich używalności przechodzi na własność 
pracownika. 
 
§ 12 

 
Pranie i konserwacja odzieży roboczej 

1. Pranie, konserwacja, odkażanie, naprawa środków ochrony indywidualnej, odzieży  
i obuwia roboczego należą do obowiązków zakładu pracy. 

2. Konserwacja odzieży powinna być wykonana zgodnie z zasadami określonymi przez 
producenta. 

3. Jeżeli zostanie stwierdzone, że uszkodzenie odzieży nastąpiło z winy pracownika 
naprawy dokonuje się na jego koszt. 

4. Jeżeli urząd  nie ma  możliwości zorganizowania  prania  i konserwacji odzieży roboczej 
wydanej do  stałego użytkowania, wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny w wysokości 
ustalonych kosztów tych czynności i niezbędnych środków piorących. 

5. Ekwiwalent   pieniężny   za   pranie   i   konserwację   odzieży   roboczej   przysługuje   również 
pracownikom, którym wypłacany jest ekwiwalent z używanie własnej odzieży roboczej. 

4. Ustala się wysokość ekwiwalentu miesięcznego za pranie i konserwację odzieży roboczej    
  w wysokości 10,00 zł za miesiąc dla: 

1) robotnika gospodarczego, 
2) konserwatora, 
3) pracownia fizycznego (robotnika gospodarczego) zatrudnionego w ramach robót 

publicznych lub prac interwencyjnych. 
4. Ustala się wysokość ekwiwalentu miesięcznego za pranie i konserwację odzieży roboczej 

w wysokości 7,00 zł za   na miesiąc dla: 
1) sprzątaczek, 
2) opiekuna dzieci i młodzieży, 
3) archiwisty. 

5. W przypadku nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu zwolnienia lekarskiego, 
urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 
wychowawczego, urlopu bezpłatnego, świadczenia rehabilitacyjnego, urlopu 
okolicznościowego, opieki nad dłużej niż 1 miesiąc, ekwiwalent pieniężny za używanie 
własnej odzieży i obuwia roboczego za dany miesiąc nie przysługuje. 

6. W razie wystąpienia sytuacji naprawy krawieckiej, szewskiej oraz odkażania odzieży 
roboczej koszty zwraca urząd po uprzednim przedstawieniu rachunku. 
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           Załącznik nr 2 
do Regulaminu Pracy 

Urzędu  Gminy Konopiska 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia 

 Wójta Gminy Konopiska nr 94/2018  
                                z dnia  25 września 2018r. 

 
Tabela przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 
Konopiska 
 

Lp. 
Stanowisko pracy Zakres wyposażenia Okres 

używalności 
Środki czystości 
i napoje 

Norma 
przydziału 

Uwagi 

1. 

archiwista chusta na głowę  
fartuch z tkanin syntetycznych 
rękawice tekstylne  

12 m-cy 
12 m-cy 
do zuzycia 

mydło 
ręcznik 
herbata 
pasta bhp 

100 g /m-c 
1/rok 
100g/m-c 
1kg/m-c 

 

2. 

robotnik gospodarczy, 
placowy itp.  

czapka drelichowa 
ubranie drelichowe 
koszula flanelowa 
trzewiki 
kurtka ciepłochronna 
buty gumowe 
rękawice ochronne 
okulary ochronne i przyłbica do 
koszenia trawy  

12 m-cy 
12 m-cy 
12 m-cy 
24 miesiące 
do zużyciax 
do zużycia 
do zużycia 
do zużycia  

mydło 
ręcznik 
herbata 
pasta bhp 
woda mineralna 

100 g /m-c 
1/rok 
100g/m-c 
1kg/m-c 
wg potrzeb 
w okresie letnim 

 

3 

konserwator   czapka drelichowa 
ubranie drelichowe 
koszula flanelowa 
trzewiki 

12 m-cy 
12 m-cy 
12 m-cy 
24 miesiące 

mydło 
ręcznik 
herbata 
pasta bhp 

100 g /m-c 
1/rok 
100g/m-c 
1kg/m-c 
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kurtka ciepłochronna 
buty gumowe 
rękawice ochronne 

do zużycia 
do zużycia 
do zużycia 

woda mineralna wg potrzeb 
w okresie letnim 

4 

sprzątaczka chusta na głowę 
fartuch ochronny 
trzewiki profilaktyczne 
rękawice gumowe 

12 m-cy 
12 m-cy 
12 m-cy 
do zużycia 

mydło 
ręcznik 
herbata 
pasta bhp 

100 g /m-c 
1/rok 
100g/m-c 
1kg/m-c 

 

5 
pracownicy biurowi ------------------------- -------------- mydło 

ręcznik 
herbata 

100 g /m-c 
1/rok 
100g/m-c 

 

6 

pracownicy wychodzący 
w teren z Referatu 
Gospodarki i Rozwoju 
oraz Samodzielny 
Specjalista ds 
Gospodarki 
Nieruchomościami 
Komunalnymi  

buty gumowe / trzewiki 
kurtka przeciwdeszczowa  

48 m-cy 
48 m-cy 

-------------- ----------------  

7 
opiekun dzieci i 
młodzieży 

trzewiki 
kurtka przeciwdeszczowa  

12 m-cy 
24 m-cy  

mydło 
ręcznik 
herbata 

100 g/m-c 
1/rok 
100 g/m-c 

 

 
x/ do zużycia należy rozumieć okres 48 miesięcy 
Podstawa prawna art.2376,, 2377, 2379 KP 
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          Załącznik nr 3 

do Regulaminu Pracy 
Urzędu  Gminy Konopiska 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia 
 Wójta Gminy Konopiska nr 94/2018  

            z dnia  25 września 2018r. 
 

HARMONOGRAM ZMIAN W MIESI ĄCU ……………………… 

REFERAT: ………………………………………………………………………………………………….. 

Data Pierwsza zmiana 7.00-15.00 
NAZWISKO I IMI Ę PRACOWNIKA 

Druga zmiana 9.00-17.00 
NAZWISKO I IMI Ę PRACOWNIKA 
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