
ZARZĄDZENIE Nr 137/2016
WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

w sprawie  Regulaminu pracy Urzędu Gminy Przystajń.

Na podstawie art 42 ust. 1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz.902/  oraz art. 1041 §1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. kodeks pracy /t.j.  Dz.U. z
2016 r. , poz. 1666 z późn. zm./

 zarządza się co następuje:

§ 1
Ustala  się  Regulamin  pracy  Urzędu  Gminy  Przystajń   w  brzmieniu   załącznika  do   niniejszego
Zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2017 r. 

§ 3
Traci moc Regulamin Pracy Urzędu Gminy Przystajń stanowiący załącznik do Zarządzenia  Nr 9/2012
Wójta Gminy Przystajń  z dnia 21 lutego 2012 r., z późn.zm. 

Wójt Gminy Przystajń                

Henryk Mach                      



Załącznik do Zarządzenia  Nr 137/2016
 Wójta Gminy Przystajń  z dnia 30 grudnia 2016 r. 

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY  PRZYSTAJŃ

l. Przepisy wstępne
§ 1

1. Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki
pracodawcy i pracowników.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 l/ pracodawcy  należy przez to rozumieć Urząd Gminy Przystajń,
2/ pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników samorządowych zatrudnionych na 
stanowiskach:

      a/ urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych,
      b/ pomocniczych i obsługi.

3/ zakładzie pracy - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Urząd Gminy  
    Przystajń, z/s  w Przystajni ul. Częstochowska 5. 
4/ osobie wykonującej czynności z zakresu prawa pracy – Wójta lub osobę przez niego    
    upoważnioną. 

§ 2
Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj  wykonywanej
pracy i zajmowane stanowisko.

§ 3
1. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z regulaminem. 
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę,

dołącza się do akt osobowych.

II. Obowiązki pracowników
§ 4.

1. Do podstawowych obowiązków pracownika  należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych 
oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów 
obywateli.

2. Do obowiązków pracownika  należy w szczególności:
1/ przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
2/ wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
3/ udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli 
prawo tego nie zabrania,
4/ dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
5/  zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 
podwładnymi oraz współpracownikami,
6/  zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

       7/ stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
8/ stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z   

       przepisami prawa lub umową o pracę,
       9/  przestrzegać ustalonego czasu pracy,
      10/ przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
      11/ przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów      

przeciwpożarowych,
     12/ dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie,
     13/ dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy,
     14/ należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy.
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§ 5
1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w stanie po użyciu alkoholu jest 

zabronione.
2. Na teren zakładu pracy nie wolno wnosić alkoholu.

§ 6
Zabrania się pracownikom:
l/ opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego,
2/operowała maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych
czynności.

§ 7
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest zobowiązany rozliczyć
się z  pracodawcą. 

§ 8
Palenie tytoniu dopuszczalne jest jedynie w miejscu do tego wyznaczonym.

III. Czas pracy
§ 9

Czas  pracy  powinien  być  w  pełni  wykorzystany  przez  każdego  pracownika  na  wykonywanie
obowiązków służbowych.

§ 10
1. Czas pracy pracowników jest 5-dniowy i  wynosi przeciętnie 8 godzin na dobę oraz 40 godzin

tygodniowo w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się  

indywidualne  w umowie o pracę.

§ 11
1. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach: urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych:

Dzień tygodnia: Czas pracy:

poniedziałek 9.00 - 17.00 

wtorek 7.30 - 15.30 

środa 7.30 - 15.30 

czwartek 7.30 - 15.30 

piątek 7.30 - 15.30 

2. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
pomocniczych i obsługi  ustala się indywidualnie.

§ 12
Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą korzystać z 15
minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy.
 

§ 13
1. Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 22.00 – 6.00.
2. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w 

wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu.
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§ 14
1. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.
2. Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 w tym dniu

a godz. 6.00 następnego dnia.

§ 15
Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy
znajdował się na stanowisku pracy.

§ 16
1. Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy, poza godzinami pracy, może mieć miejsce 

tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody bezpośredniego  przełożonego.
2. Ewidencję pracowników upoważnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń pracy prowadzi 

Sekretarz Gminy.
§ 17

Obecność w pracy pracownicy potwierdzają wpisem na liście obecności wraz z godziną rozpoczęcia 
pracy.

§ 18
1. Nieobecność  pracownika  w  pracy  powinna  być  odnotowana  z  zaznaczeniem, czy  jest  to

nieobecność usprawiedliwiona.
2. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony decyduje, komu praca ta ma być

zastępczo przydzielona.

§ 19
1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w

umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.
2. Pracownikowi  delegowanemu  do  innej  miejscowości  wynagrodzenie  za  pracę  w  godzinach

nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
i czas pracy był kontrolowany.

V. Obowiązki pracodawcy
§ 20

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
l/ zapewnić przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę,
2/  zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem 
wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami,
3/ organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie
przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej
jakości pracy,
4/ zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5/ terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
6/ ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7/ wydawać pracownikowi potrzebne materiały i narzędzia pracy,
8/ zaspokajać, w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników;
świadczenia  z  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  ustala  pracodawca  w  regulaminie
uzgodnionym  z  pracownikiem  wybranym  przez  załogę  zakładu  pracy  do  reprezentowania  jej
interesów.
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V. Urlopy i zwolnienia od pracy
§ 21

Termin urlopu Pracodawca ustala po porozumieniu z pracownikiem.

§ 22
Pracownikowi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny.

§ 23
1. Pracownik  może  być  zwolniony od pracy na  czas  niezbędny dla  załatwienia  ważnych  spraw

osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.
2. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. l, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie

jeżeli odpracował czas zwolnienia.

VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy .
§ 24

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 25
1. Pracodawca jest zobowiązany:

l/ zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami 
o ochronie przeciwpożarowej,
2/ prowadzić systematyczne szkolenie w zakresie bhp,
3/ organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
4/ kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
5/ wydać pracownikom, przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 
    indywidualnej i higieny osobistej,
6/ wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i  
  obuwia  roboczego, własnego ubrania i przydzielonych mu narzędzi pracy.

2. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez
różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
l/ współpracować ze sobą,
2/wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

§ 26
1. Pracownicy  przed  dopuszczeniem  do  pracy  podlegają  szkoleniu  wstępnemu  w  zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
2. Pracownicy podlegają także szkoleniom okresowym.

§ 27
1. Pracownikom  przydzielane  są  nieodpłatnie  odzież  i  obuwie  robocze  oraz  środki  ochrony

indywidualnej.
2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie stanowią własność pracodawcy.
3. Pranie, konserwacja i naprawa odzieży należy do obowiązków pracodawcy.
4. W przypadku  dopuszczenia  do  używania  własnej  odzieży  i  obuwia  roboczego  pracownikowi

przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości aktualnie obowiązujących cen.
5. Jeżeli  pracodawca  nie  może  zapewnić  prania  odzieży  roboczej,  czynności  te  mogą  być

wykonywane przez pracownika, który otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości poniesionych
kosztów.
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6. Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy.

7. Ustala się następujące normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego:

L.p. Stanowisko pracy 

 

Zakres wyposażenia:
R - odzież i obuwie robocze 
O - ochrony indywidualne 

Przewidywany okres używalności 
-w miesiącach; 
- okresach zimowych;
-do zużycia.

1. 
 

Obsługa kopiarek 
 

l. R - fartuch drelichowy lub syntetyczny 
2. R - trzewiki profilaktyczne tekstylne 

12 
12 

2.
 
 
 
 
 

Robotnik 
magazynowy, 
transportowy, 
gospodarczy 
 
 
 
 
 

l. R - czapka drelichowa lub beret 
2. R - ubranie drelichowe 
3. R - trzewiki skórzane 
4. R - koszula flanelowa 
5.O- kamizelka ciepłochronna 
6. O - buty filcowo-gumowe 
7. O - kurtka przeciwdeszczowa 
8. O - rękawice ochronne

12 
12
12
12
1 o.z. 
l o.z. 
dyżurna 
do zużycia 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

Palacz CO, 
konserwator
 
 
 
 
 
 

l. R - czapka drelichowa lub beret 
2. R - ubranie drelichowe 
3. R - trzewiki przemysłowe 
4. R - koszula flanelowa 
5. O - kamizelka ciepłochronna 
6. O - rękawice ochronne
7. O - okulary ochronne 

12 
12 
12 
l sezon opałowy 
3 o.z. 
do zużycia 
do zużycia 

4. Spawacz l. R - czapka drelichowa lub beret 
2. R - ubranie drelichowe 
3. R - trzewiki przemysłowe 
4. O - fartuch skórzany spawalniczy 
5. O - okulary spawalnicze lub tarcza spawaln. 
6. O - rękawice skórzane z mankietem 

12 
12 
12 
60 
do zużycia 
do zużycia 

5.
 
 

Sprzątaczka 
 
 
 

1. R - fartuch z tkanin syntetycznych 
2. R - obuwie ochronne
3. O - rękawice gumowe 
4. O - pas bezpieczeństwa do mycia okien 

12 
12 
do zużycia 
wg instrukcji 

6. Kierowca autobusu 1. R - buty letnie 
2. R - koszula
3. O - kurtka zimowa 
4. O - fartuch roboczy
5. O - rękawice ochronne
6. O -  krem ochronny (szt.)

24
24 
4 o.z. 
24
1
3

7. Inkasent 1. R - buty 
2. O - kurtka ochronna

12
24

8. W przypadku gdy pracownik wykonuje stale dodatkowe czynności wymagające zgodnie z tabelą
     norm dodatkowego wyposażenia w odzież i ochrony, przysługuje mu wyposażenie uzupełniające  
    do zakresu  normy przysługującej dla tego stanowiska pracy.
9. W przypadku pracowników, zatrudnionych w wymiarze ½ etatu lub mniejszym okres używalności
    o którym mowa w pkt.6  zwiększa się o ½. 
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§ 28
1. Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy pełniącym obowiązki przy uroczystych 

formach przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz jubileuszy 
przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu zakupu uroczystego ubioru z własnych środków 
pracownika.

2. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w pkt.1  wynosi 1000,00 zł.  
3. Kwota ekwiwalentu, o którym mowa w pkt.  2  obejmuje 3-letni okres użytkowania.

§ 29
1. Pracownikom przydzielane są środki higieny osobistej.
2. Ustala się następujące normy przydziału środków higieny osobistej.

L.p. Stanowisko pracy Podstawowa norma środków
do mycia 

Dodatkowa norma
środków do mycia

Ręcznik 

l. Pracownicy zatrudnieni na 
stanowiskach urzędniczych, 

100 g mydła toaletowego 
miesięcznie

- 1 szt. /12 miesięcy 

2. Kierowca autobusu 200 g mydła toaletowego 
miesięcznie  

100 g pasty bhp na 3 
miesiące

3. Inkasent 100 g mydła toaletowego 
miesięcznie  

- 1 szt. /12 miesięcy

4. Pozostali pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach pomocniczych i
obsługi

200 g mydła toaletowego 
miesięcznie

100 g pasty bhp  na 
miesiąc

2 szt./12 miesięcy 

3. Zamiast przydziałów indywidualnych pracodawca może przyznać środki czystości do wspólnego 
użytkowania w umywalni.

§ 30
Pracownikom przysługuje nieodpłatne zaopatrzenie w herbatę w ilości 100 gramów miesięcznie.

§ 31
1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
2. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet ustala  Rozporządzenie 

Rady Ministrów  z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia kobiet/ Dz.U. Nr 114, poz. 545, z późn.zm./

3. Wykaz prac wzbronionych kobietom zawiera Załącznik „A” do Regulaminu pracy.  

§ 32
Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym zawiera Załącznik „B” do Regulaminu pracy.  

§ 33
Wykaz rodzajów prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu 
odbywania przygotowania zawodowego zawiera Załącznik „C” do Regulaminu pracy.   

§ 34
Wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż 
przygotowanie zawodowe zawiera Załącznik „D” do Regulaminu pracy.   

§ 35
Pracownik  otrzymuje  kartę  oceny ryzyka zawodowego,  które wiąże się z wykonywaną pracą  i 
potwierdza ten fakt stosownym podpisem na oświadczeniu. 
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VII. Ochrona zdrowia
§ 36

Badania lekarskie regulowane są Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30
maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, w zakresie profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w kodeksie pracy /Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn.zm./.

§ 37
1. Osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim, na podstawie skierowania

wydanego przez pracodawcę.
2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W wypadku niezdolności do pracy trwającej

dłużej niż 30 dni pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności
do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Badania przeprowadzane są na podstawie
skierowania wydanego przez pracodawcę.

§ 38
1. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadzane są w miarę możliwości w godzinach 

pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku przeprowadzanymi badaniami pracownik 
zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości 
przysługuje mu zwrot kosztów podróży według zasad obowiązujących przy podróżach 
służbowych.

2. Badania, o których mowa w § 37 są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

VIII.  Wypłata wynagrodzenia
§ 39

Zasady wynagradzania pracowników reguluje: 
1/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.  w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych.
2/ Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę.

§ 40
1. Wynagrodzenie  płatne jest co miesiąc z dołu w dniu 28 każdego miesiąca.
2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego 

upoważnionej lub współmałżonka pracownika, w razie gdy nie może on osobiście odebrać 
wynagrodzenia i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty wynagrodzenia do 
rąk współmałżonka.

3. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazywane na jego rachunek bankowy.  

X. Dyscyplina pracy
§ 41

Opuszczenie  całości  lub  części  dnia  pracy,  bez  uprzedniego  zwolnienia  przez  pracodawcę
usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
l/ wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy,
2/  wypadek  lub  choroba  członka  rodziny  wymagająca  sprawowania  przez  pracownika  osobistej
opieki,
3/ okoliczność wymagająca sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8,
4/ nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
5/ konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej.
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§ 42
1. O  niemożności  stawienia  się  do  pracy  z  przyczyny  z  góry  wiadomej  pracownik  powinien

uprzedzić swego przełożonego.
2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.
3. W razie  niestawienia  się  do  pracy  pracownik  jest  zobowiązany  zawiadomić   pracodawcę   o

przyczynie nieobecności i przewidzianym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie
później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub telefonicznie.

4. W razie nieobecności w pracy w związku z:
     l/ niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika,
     2/ chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez niego osobistej opieki,  
     pracownik obowiązany jest doręczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie.

§ 43
Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną należy do wójta lub 
osobę przez niego upoważnioną.

§ 44
W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu
pracy,  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  przepisów  przeciwpożarowych,  a  w
szczególności:
l/ niewłaściwie wykonuje obowiązki służbowe,
2/ spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia,
3/ stawia się do pracy po użyciu alkoholu lub spożywa alkohol w miejscu pracy,
4/ wykonuje polecenia służbowe w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonego wskazówkami,
5/ wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych lub współpracowników,
6/ nie przestrzega tajemnicy prawnie chronionej,
 - mogą być stosowane kary:
a/ kara upomnienia,
b/ kara nagany.

§ 45
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  miejscu  pracy  -  może  być  stosowana  również  kara
pieniężna.

§ 46
1. Kary stosuje Wójt i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt 

osobowych pracownika.
2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów  prawa, pracownik może w ciągu 7 

dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.  Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 
dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt 
osobowych pracownika.

Xl. Przepisy końcowe:
§ 47

1. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników z treścią regulaminu pracy.
2. Pracownik nie może tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych w niniejszym

 regulaminie pracy.
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Załącznik „A” do Regulaminu pracy.  

Wykaz prac wzbronionych  kobietom 

Prace wzbronione wszystkim kobietom:
1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem
energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5.000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy
dorywczej - 20 kJ/min.

Uwaga: 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:
1) 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
2) 80 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych.
Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i

dotyczą  przewożenia  ciężarów  po  powierzchni  równej,  twardej  i  gładkiej  o  pochyleniu  nie
przekraczającym 2% przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2.

W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt 1 i 2,
masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.

W szczególności na stanowiskach:
robotnik gospodarczy,     konserwator  :
– prace przy usuwaniu awarii wodociągu
– prace przy rozładunku i transporcie opału
– przenoszenie mebli

Prace wzbronione kobietom w ciąży:
1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem
energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2.900 kJ na zmianę roboczą.
2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

1) 3 kg - przy pracy stałej,
2) 5 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) 2 kg - przy pracy stałej,
2) 3,75 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

4. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:
1) 12,5 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
2) 20 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych.
Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i

dotyczą  przewożenia  ciężarów  po  powierzchni  równej,  twardej  i  gładkiej  o  pochyleniu  nie
przekraczającym 2% - przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2.

W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt 1 i 2,
masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.
5. Prace w pozycji wymuszonej.
6. Prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z
Polską Normą, jest większy od 1,5 lub mniejszy od -1,5.
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7.  Prace  w  środowisku,  w  którym  występują  nagłe  zmiany  temperatury  powietrza  w  zakresie
przekraczającym 15oC.

8. Praca  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  i
klamrach.
9. Prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych.
10. Prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku
pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.
11.  Prace  w  środowisku,  w  którym  występuje  przekroczenie  1/4  wartości  najwyższych
dopuszczalnych  natężeń  promieniowania  nadfioletowego,  określonych  w  przepisach  w  sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i  natężeń czynników szkodliwych dla  zdrowia w środowisku
pracy.
12. Prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których:
a)  wartość  sumy  wektorowej  skutecznych,  ważonych  częstotliwościowo  przyśpieszeń  drgań
wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, przy 8-godzinnym działaniu drgań na
organizm, przekracza 1 m/s2,
b) maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń
drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, dla ekspozycji  trwających 30
minut i krótszych, przekracza 4 m/s2,
13.  Wszystkie  prace  w  warunkach  narażenia  na  drgania  o  ogólnym oddziaływaniu  na  organizm
człowieka.
14. 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 wartość 65 dB,
b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB,

W szczególności na stanowiskach
robotnik gospodarczy,     konserwator:
– koszenie trawników
– praca na zewnątrz w niekorzystnych warunkach klimatycznych (mróz lub upał)
– prace konserwatorskie oraz wszelkie inne związane z wchodzeniem na drabiny
– prace spawalnicze
– prace na zewnątrz w niekorzystnych warunkach klimatycznych (mróz lub upał)
– obsługa pilarki spalinowej, kosiarki spalinowej/elektrycznej, kosy        

spalinowej/elektrycznej
– obsługa elektronarzędzi udarowych
sprzątaczka:
– praca na zewnątrz w niekorzystnych warunkach klimatycznych (mróz lub upał)
– wszelkie prace związane z wchodzeniem na drabiny
archiwista zakładowy:
– prace w archiwum zakładowym wymagające wchodzenia na drabinę
stanowiska urzędnicze
– praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie

Prace wzbronione kobietom karmiącym:
1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem
energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2.900 kJ na zmianę roboczą.
2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

1) 3 kg - przy pracy stałej,
2) 5 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
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3. Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia
przekracza 30o, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:

1) 2 kg - przy pracy stałej,
2) 3,75 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

4. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:
1) 12,5 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
2) 20 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych.
Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i

dotyczą  przewożenia  ciężarów  po  powierzchni  równej,  twardej  i  gładkiej  o  pochyleniu  nie
przekraczającym 2% - przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2.

W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt 1 i 2,
masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.
5. Prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z
Polską Normą, jest większy od 1,5 lub jest mniejszy od -1,5.
6.  Prace  w  środowisku,  w  którym  występują  nagłe  zmiany  temperatury  powietrza  w  zakresie
przekraczającym 15ºC.
7. Prace w pozycji wymuszonej.
8. Prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku
pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

W szczególności na stanowiskach
robotnik gospodarczy,     konserwator:
– koszenie trawników
– praca na zewnątrz w niekorzystnych warunkach klimatycznych (mróz lub upał)
sprzątaczka:
– praca na zewnątrz w niekorzystnych warunkach klimatycznych (mróz lub upał)
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Załącznik „B” do Regulaminu pracy.  

Wykaz prac wzbronionych  pracownikom młodocianym 

I.  Prace  związane  z  nadmiernym  wysiłkiem  fizycznym,  wymuszoną  pozycją  ciała  oraz
zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu

1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym
1)  Prace  polegające  wyłącznie  na  podnoszeniu,  przenoszeniu  i  przewożeniu  ciężarów  oraz  prace

wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów.
2)  Prace,  przy  których  najwyższe  wartości  obciążenia  pracą  fizyczną,  mierzone  wydatkiem

energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają:
a) dla dziewcząt - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 2.300 kJ, a w  
odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę,
b) dla chłopców - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 3.030 kJ, a w  
odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę.

3) Prace załadunkowe i wyładunkowe, przy przewożeniu ciężarów środkami transportu.
4) Ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów o
masie przekraczającej:

a) przy pracy dorywczej:
– dla dziewcząt - 14 kg,
– dla chłopców - 20 kg,

b) przy obciążeniu powtarzalnym:
– dla dziewcząt - 8 kg,
– dla chłopców - 12 kg.

5) Ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość przekracza 5 m, a
kąt nachylenia - 30°, ciężarów o masie przekraczającej:
a) przy pracy dorywczej:

– dla dziewcząt - 10 kg,
– dla chłopców - 15 kg,

b) przy obciążeniu powtarzalnym:
– dla dziewcząt - 5 kg,
– dla chłopców - 8 kg.

6) Przewożenie przez dziewczęta ciężarów na taczkach i wózkach 2-kołowych poruszanych ręcznie.
2. Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała: prace wykonywane w pozycji
   pochylonej lub w przysiadzie oraz prace wykonywane na kolanach, w tym w szczególności przy 
   ręcznym cyklinowaniu podłóg, przy pracach brukarskich i posadzkarskich.
3. Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu - prace w warunkach mogących 
   stanowić nadmierne obciążenie psychiczne, w szczególności wymagające odbioru i przetwarzania  
   dużej liczby lub szybko po sobie następujących informacji i podejmowania decyzji mogących    
   spowodować groźne następstwa, szczególnie w sytuacjach przymusu czasowego.

II.  Prace  w  narażeniu  na  szkodliwe  działanie  czynników  chemicznych,  fizycznych  i
biologicznych

1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych
1) Prace  w  narażeniu  na  działanie  substancji  i  preparatów  chemicznych  sklasyfikowanych  w

przepisach jako: toksyczne (T),  bardzo toksyczne (T+),  żrące (C),  wybuchowe (E),  szkodliwe
(Xn) lub drażniące (Xi).

2) Prace  w  narażeniu  na  działanie  czynników  i  procesów  technologicznych  o  działaniu
rakotwórczym lub mutagennym, określonych w odrębnych przepisach.

2. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów
3. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych
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1) Prace  w warunkach  narażenia  na  promieniowanie  nadfioletowe  w tym w szczególności  przy
spawaniu, cięciu i napawaniu metali.

2) Prace w warunkach narażenia na hałas
3) Prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne

lub prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka.
4) Prace w temperaturze powietrza niższej niż 14 °C, a także przy wilgotności względnej wyższej

niż 65 %, przy robotach ziemnych w mokrym gruncie - osuszanie i nawadnianie, a także prace w
warunkach narażających na stałe przemakanie odzieży, powodujące naruszenie bilansu cieplnego
u młodych pracowników.

5)  Prace  w  środowisku  o  dużych  wahaniach  parametrów  mikroklimatu,  szczególnie  przy   
występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15 °C

III. Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe

1) Prace, podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo urazów, w tym
w szczególności związane z:
a) uruchamianiem maszyn i innych urządzeń bezpośrednio po ich naprawie,
b) koszeniem kosą,
c) obsługą kotłów parowych, urządzeń i naczyń, w których występuje ciśnienie powyżej 0,5 bara,

obsługą  generatorów  gazowych  i  innych  urządzeń,  których  eksploatacja,  uszkodzenie  i
nieprawidłowa czynność zagraża bezpieczeństwu obsługującego i innych osób znajdujących
się w pobliżu,

d) obróbką  drewna  przy  użyciu  pilarek  łańcuchowych  z  napędem  elektrycznym  lub
mechanicznym,

2) Prace  zagrażające  porażeniem  prądem  elektrycznym,  w  tym  wszelkie  prace  przy  obsłudze
urządzeń energetycznych znajdujących się pod napięciem.

3) Prace grożące zawaleniem, w tym w szczególności prace w zagłębieniach o głębokości większej
niż 0,7 m, których szerokość jest mniejsza niż dwukrotna głębokość.

4) Prace na wysokości powyżej 3 m grożące upadkiem z wysokości.
5) Prace przy nieodpowiednim oświetleniu, przy których wykonywaniu parametry oświetlenia 

nie odpowiadają wymaganiom określonym w Polskich Normach.
W szczególności na stanowiskach:
robotnik gospodarczy,     konserwator:
- koszenie trawników
- cięcie drewna za pomocą pilarki spalinowej
- prace spawalnicze
- prace przy rozładunku i transporcie opału
- prace porządkowe na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych

     - przenoszenie mebli, podnoszenie i przenoszenie ciężarów
     - obsługa pieca CO

- prace przy usuwaniu awarii wodociągu
- prace z użyciem niebezpiecznych dla zdrowia substancji chemicznych
- prace z użyciem elektronarzędzi
- prace z użyciem niebezpiecznych i ostrych narzędzi ręcznych
 sprzątacz/ka:
- prace porządkowe na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych
- podnoszenie i przenoszenie ciężarów
- prace z zastosowaniem niebezpiecznych dla zdrowia środków czyszczących
 administracyjno-biurowych   związanych z:
- zarządzaniem kryzysowym  
- realizacją inwestycji 
- nadzorowaniem usuwania awarii
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Załącznik „C” do Regulaminu pracy.  

Wykaz rodzajów prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu
odbywania przygotowania zawodowego 

Urząd Gminy Przystajń nie zatrudnia pracowników  młodocianym w celu odbywania
przygotowania zawodowego
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Załącznik „D” do Regulaminu pracy.  

Wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż
przygotowanie zawodowe 

1) porządkowanie i segregowanie dokumentacji w archiwum, dokumentacji na stanowiskach 
pracy itp.,

2) przenoszenie dokumentacji, materiałów, urządzeń biurowych i sprzętu z zachowaniem norm 
wydatku energetycznego i dopuszczalnych ciężarów, 

3) sprzątanie i porządkowanie pomieszczeń, 

4) lekkie prace porządkowe wokół obiektów z użyciem prostych narzędzi i sprzętu, 

5) prace polegające na obsłudze typowych urządzeń biurowych z zachowaniem przepisów o 
pracach wzbronionych młodocianym, 

6) prace administracyjne i biurowe o charakterze pomocniczym wykonywane pod nadzorem, 

7) inne prace o charakterze prac lekkich i sezonowych.

Wszystkie wymienione prace powinny odbywać się pod nadzorem wyznaczonego pracownika
sprawującego nadzór nad młodocianym. 
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