ZARZ~DZENIE

Nr 2812014
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urz-rdu Gminy Sochocin
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Oz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) art . 104 2 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Oz. U. z 1998 r. N r 21, poz . 94 ze zm.) w zwi~zku z ustaw~ z dnia 21 1istopada 2008 r.
o pracownikach samorz~dowych ( Oz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) zarz~dza si y, co
nastypuje:

§ 1. Ustala si y regulamin pracy Urzydu Gminy Sochocin zwany dalej "regulaminem"
w brzmieniu

zal~cznika

do zarzqdzenia.

§ 2. 1. Zobowiqzuje si y Sekretarza Gminy Sochocin do zapoznania z

treSci~

regulaminu

pracownik6w Urzydu Gminy Sochocin.

2. Zobowiqzuje siy Kierownika Wydzialu Kadr i Organizacji w Urzydzie Gminy Sochocin
do zapoznania z
Sochocin.

tresci~

regulaminu ka.zdego nowo zatrudnionego pracownika Urzydu Gminy

traci moe zarz~dzenie Nr 22/2009
W6jta Gminy Sochocin z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regu1aminu pracy
pracownik6w Urzydu Gminy Sochocin.

§ 3. Z dniem wejscia w zycie niniejszego

zarz~dzenia

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od podania jego tresci do wiadomosci
pracownik6w.

mgr

S porzqdzil:

data:

~.04ZOI4

podpis:

tfrrrutu

Sprawdzi! pod
wzglyde
formalno
data:

'"n~:hOWSka

Zahlcznik
do zarzqdzenia Nr 28/2014
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 7 kwietnia 2014 r.
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Rozdzial 1
Postanowienia ogolne

§ 1. 1. Regulamin pracy Urzydu Gminy Sochocin ustala organizacjy, porz,!dek wewnytrzny,
rozklad czasu pracy oraz
zwi,!zane z tym prawa
obowi,!zki pracodawcy
i pracownik6w zatrudnionych w Urzydzie Gminy Sochocin.
2. Przepisy regutaminu pracy Urzydu Gminy Sochocin maj,! zastosowanie do wszystkich

pracownik6w zatrudnionych w zakladzie pracy, bez wzglydu na form y nawi,!zania stosunku,
zajmowane stanowisko, system, rozklad i wymiar czasu pracy.

§ 2. Ilekroc w niniejszym regulaminie pracy Urzydu Gminy Sochocin jest mowa 0:
1) regulaminie - nalezy przez to rozumiec regulamin pracy Urzydu Gminy Sochocin;

2) pracodawcy - nalezy przez to rozumiec Urz'!d Gminy Sochocin jako podmiot

zatrudniaj,!CY pracownik6w reprezentowany przez W6jta Gminy Sochocin lub inn,!
osoby uprawnion,! do dokonywania czynnosci z zakresu prawa pracy za pracodawcy;
3) W6jcie - nalezy przez to rozumiec W6jta Gminy Sochocin;
4) Zastypcy W6jta, Sekretarzu, Skarbniku - nalezy przez to rozumiec Zastypcy W6jta
Gminy Sochocin; Sekretarza Gminy Sochocin, Skarbnika Gminy Sochocin;
5) Urzydzie - nalezy przez to rozumiec Urzq.d Gminy Sochocin;
6) Wydziale - nalezy przez to rozumiec wydzialy funkcjonuj,!ce w Urzydzie Gminy
Sochocin oraz jednoosobowe stanowiska pracy;
7) Kierowniku Wydzialu - nalezy przez to rozumiec kierownik6w
wydzial6w
funkcjonuj,!cych w Urzydzie Gminy Sochocin oraz jednoosobowe stanowiska pracy;
8) pracowniku - nalezy przez to rozumiec pracownik6w samorz'!dowych zatrudnionych
w Urzydzie Gminy Sochocin;
9) pracowniku na stano wi sku urzydniczym - nalezy przez to rozumiec pracownika
zatrudnionego na stanowisku urzydniczym, w tym kierowniczym stanowisku
urzydniczym;
10) ustawie 0 pracownikach samorz'!dowych - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia
21 Iistopada 2008 r. 0 pracownikach samorz'!dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze
zm .),.
11) Kodeksie pracy - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy ( Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm .)

§ 3. Urz'!d jest pracodawq
o pracownikach samorz,!dowych.

w

rozumlemu

art.

2

pkt

3

ustawy

§ 4. I. Czynnosci
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec W6jta, zWl'!Zane
z nawi,!zaniem i rozwi,!zaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodnicz'!cy Rady Gminy
Sochocin, a pozostale czynnosci - wyznaczona na pismie osoba zastypuj,!ca lub Sekretarz,
z tym ze wynagrodzenie W6jta ustala Rada Gminy Sochocin w drodze uchwaly.
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2. Czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracownik6w Urzydu wykonuje
W6jt lub pracownik upowazniony do dokonywania czynnosci z zakresu prawa pracy
\V imieniu W6jta.
Rozdzial 2
Obowi~zki pracodawcy

§ 5. Pracodawca jest
wykonywania

obowi~zany

obowi~zk6w

zapewnic pracownikom wlasciwe warunki do
sluzbowych, a w szczeg6lnosci:

zapoznanie pracownik6w podejmuj~cych pracy z zakresem zadan,
obowi~zkami, uprawnieniami i odpowiedzialnosci,!- na stanowisku pracy;
pracownik6w podejmuj,!-cych pracy z obowi~zuj,!-cymi
2) zapewnic zapoznanie
w Urzydzie regulaminami, zarz~dzeniami W6jta, z zakresem tajemnic ustawowo
chronionych i innymi przepisami, kt6rych pracownik powinien przestrzegac;
3) organizowac pracy przy wykorzystaniu zdolnosci i kwalifikacji pracownik6w w taki
spos6b, aby:
a) w pelni wykorzystac czas pracy,
b) osi~gac wysok~ wydajnosc i nalezyt'!- jakosc pracy,
c) minimalizowac uci~zliwosc pracy;
4) tworzyc bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzic systematyczne
szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;
5) wyplacac wynagrodzenie za pracy w spos6b prawidlowy i tenninowy;
6) ulatwiac pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
7) przewidywac w budzecie jednostki srodki finansowe na podnoszenie wiedzy
i kwalifikacji zawodowych pracownik6w oraz ulatwiac im uczestniczenie w r6Znych
formach szkolenia;
8) zaspokajac, w miary posiadanych srodk6w, socjalne potrzeby pracownik6w;
9) stosowac obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracownik6w bior~c pod uwagy
wyniki ich pracy;
10) dostarczac pracownikom narzydzia i materialy niezbydne do pracy;
11) prowadzic dokumentacjy pracownik6w, w tym akta osobowe pracownik6w;
12) wydawac pracownikom swiadectwa pracy zgodnie z obowi~zuj~cymi w tym zakresie
przeplsaml prawa;
13) potwierdzac na pismie, najp6iniej w dniu rozpoczycia pracy przez pracownika,
ustalenia dotyczC)ce nawiC)zania stosunku pracy, zwlaszcza jego rodzaje i warunki;
14) przekazac pracownikowi w formie pisemnej informacjy dotycz~c,!- obowiC)zuj,!-cej
dobowej i tygodniowej nonny czasu pracy, czystotliwosci wyplat wynagrodzenia za
pracy, wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz dlugosci okresu wypowiedzenia
w terminie najp6iniej 7 dni od daty nawiC)zania stosunku pracy;
15) kierowac na wymagane badania lekarskie: wstypne, okresowe i kontrolne;
16) przyjmowac skargi i wnioski pracownik6w;
17) nie dopuszczac i przeciwdzialac mobbingowi;
1) zapewnic
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18) przestrzegac r6wnego traktowania w zatrudnieniu, me dopuszczac do
dyskryminowania
pracownik6w oraz zapewnic
zapozname
pracownik6w
z przepisami prawa w zakresie r6wnego traktowania w zatrudnieniu.

§ 6. R6wne traktowanie pracownik6w przez pracodawcy dotyczy w szczeg6lnosci:
1)
2)
3)
4)
5)

nawi<}zania i rozwi<}zania stosunku pracy;
warunk6w zatrudnienia;
awans6w;
dostypu do szkolen w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
ustalania jednakowego wynagrodzenia za jednakow~ pracy.

Rozdzia13
Obowi~zki pracownik6w

§ 7. 1. Pracownik jest obowi<}zany wykonywac pracy sumielU1ie, staralU1ie i bezstrolU1ie.
2. Do podstawowych obowi<}zk6w pracownika nalezy dbalosc 0 wykonywanie zadan
wynikaj~cych z zakresu cZYlU10sci oraz dbalosc 0 srodki publiczne z uwzglydnieniem interesu
publicznego i indywidualnych interes6w klient6w Urzydu, a w szczeg61nosci:
1) przestrzeganie obowi~zuj~cych przepis6w prawa;
2) przestrzeganie obowi~zk6w sluzbowych, regulaminu i zarz~dzen W6jta dotycz~cych
organizacji pracy w Urzydzie;
3) wykorzystywanie czasu pracy na prawidlowe wykonywanie obowi<}zk6w sluzbowych;
4) udzielanie i udostypnianie klientom informacji i dokument6w Urzydu, jezeli przepisy
prawa tego nie zabraniaj~;
5) przestrzeganie tajemnic ustawowo chronionych;
6) zachowanie uprzejmosci
zyczliwosci w kontaktach z klientami Urzydu,
zwierzchnikami, podwladnymi oraz wsp61pracownikami;
7) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, godne zachowanie w miejscu pracy i poza nim
oraz dbanie 0 estetyczny wygl<}d;
8) podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych;
9) przestrzeganie przepis6w i zasad bezpieczenstwa oraz higieny pracy, a takze
przepis6w przeciwpozarowych;
10) dbanie 0 mienie Urzydu i wykorzystywanie przydzielonych urz~dzen, sprzytu
i materia-l6w zgodnie z ich przeznaczeniem;
11) nie wykonywanie zajyc wywoluj<}cych uzasadnione podejrzenie 0 stronniczosc lub
interesownosc podczas rea\izacji obowi~zk6w sluzbowych.
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§ 8. Pracownik wykonujClcy zadania okreslone w zakresie
w indywidualnych poleceniach s!uzbowych jest odpowiedzialny za:

czynnosci

lub

1) prowadzenie i za!atwianie spraw zgodnie zobowiClzujClcyrni przepisarni prawa;
2) nalezyte zgrornadzenie rnaterialu niezbydnego do ustalenia stanu faktycznego
i prawnego zalatwianych spraw;
3) nalezyte prowadzenie oraz przechowywanie akt spraw, ewidencji i rejestr6w
zgodnie z obowiClzujClcyrni przepisarni prawa.

§ 9. 1. Pracownik jest obowiClzany surniennie i starannie wykonywac polecenia przelozonego.
2. Jezeli pracownik jest przekonany, ze polecenie jest niezgodne z prawern albo zawiera
znarniona pornylki, jest on obowiClzany poinforrnowac 0 tyrn swojego bezposredniego
przelozonego. W przypadku pisernnego potwierdzenia polecenia pracownik jest obowiClzany
je wykonac, zawiadarniajClc jednoczdnie W6jta.
3. Pracownik nie wykonuje polecenia, jezeli jest przekonany, ze prowadziloby to do
popelnienia przestypstwa, wykroczenia, 0 czyrn niezwlocznie informuje W6jta.

§ 10. 1. Pracownik zatrudniony na stanowisku urzydniczyrn oraz na stanowisku doradcy lub
asystenta, jest obowiClzany zlozyc oswiadczenie 0 prowadzeniu dzia!alnosci gospodarczej
zgodnie z ustawCl 0 pracownikach sarnorzCldowych.
§ 11. 1. Pracownik zatrudniony na stanowisku urzydniczyrn , a takze na stanowisku doradcy
Iub asystenta na zCldanie pracodawcy jest obowiClzany zlozyc oswiadczenie 0 stanie
rnajCltkowyrn zgodnie z ustawCl 0 sarnorzCldzie grninnyrn.
2.W6jt, Zastypca W6jta, Sekretarz, Skarbnik oraz osoby wydajClce decyzje adrninistracyjne
w Irnlemu W6jta skladajCl oswiadczenie maj~tkowe zgodnie z ustawCl 0 samorzCldzie
gmlOnym .

§ 12. 1. Pracownicy podlegajCl okresowyrn ocenorn.
2. ObowiClzek wynikajClcy z ust. 1 nie dotyczy pracownik6w zatrudnionych na podstawie
wyboru i powo!ania.
3. Szczeg610we zasady dokonywania okresowych ocen okrdla zarzCldzenie W6jta.

§ 13. 1. Osoba przyjmowana do pracy podlega wstypnyrn badaniorn lekarskirn. Aktualne
orzeczenie lekarskie stwierdzajClce brak przeciwwskazaiJ. do pracy na okreslonyrn stanowisku
stanowi warunek nawiClzania stosunku pracy.
2. Osoba przyjmowana do pracy na stanowisko urzydnicze rna obowiClzek przedstawic
pracodawcy oswiadczenie potwierdzajClce, ze nie byla skazana prawornocnyrn wyrokiern SCldu
za urnyslne przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub urnyslne przestypstwo
skarbowe.
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3. Nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien:
1) odbyc wstypne przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

przeci wpozarowej;

2) zapoznac siy z podstawowymi obowi~zkami
obowi~zuj~cymi na stano wi sku pracy.

oraz procedurami

§ 14. Nowo zatrudniony pracownik na stanowisku urzydniczym przed

instrukcjami

przyst~pieniem

do
wykonywania obowi~zk6w sluzbowych sklada slubowanie w obecnosci W6jta lub Sekretarza
o tresci okreSlonej w ustawie 0 pracownikach samorz~dowych.

§ 15. 1. Pracownicy
s~ obowi~zani

podejmuj~cy

po raz plerwszy pracy na stanowisku urzydniczym
odbyc sluzby przygotowawczq.

2. Szczeg610we zasady odbywania sluzby przygotowawczej okresla zarz~dzenie W6jta.

Rozdzia14
Organizacja pracy - spos6b potwierdzania przez pracownik6w przybycia i obecnosci
w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy

§ 16. 1. W Urzydzie

obowi~zuje

zasada wydawania pracownikom polecen sluzbowych

przez bezposredniego przelozonego.

2. Jesli polecenie wyda pracownikowi przelozony wyzszego szczebla, pracownik kt6ry
polecenie otrzymal jest obowi~zany polecenie wykonac po uprzednim zawiadomieniu
swojego bezposredniego przelozonego. W przypadku
nieobecnosci bezposredniego
przelozonego pracownik wykonuje polecenie i informuje 0 tym bezposredniego przelozonego
po jego powrocie do pracy .
3. W przypadku wydania polecenia pracownikowi przez przelozonego wyzszego szczebla
oraz przez bezposredniego przelozonego, pracownik ma obowi~zek w pierwszej kolejnosci
wykonac polecenie przelozonego wyzszego szczebla.
do pracy obowi~zany jest ten fakt potwierdzic
wlasnorycznym podpisem na liscie obecnosci.

§ 17. 1. Pracownik

przychodz~cy

2. Podpisane listy obecnosci przekazywane

s~

Sekretarzowi.

3. Kontroli ewidencji i rozliczenia czasu pracy dokonuje Wydzial Kadr i Organizacji.
4. Odrybnie dla kazdego pracownika prowadzi siy karty ewidencji czasu pracy, w kt6rej
rejestruje si y czas pracy, zwolnienia z wykonywania pracy oraz inne usprawiedliwione
i nieusprawiedliwione nieobecnosci w pracy.
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5.

Wyjazdy sluzbowe odbywaj'l sUr na podstawie polecenia wyjazdu (deJegacji)
podpisanego przez:

1) w odniesieniu do W6jta - wyznaczon'l przez W6jta osoby zastypuj'lc'llub Sekretarza;
2) w odniesieniu do pracownik6w - W6jta, a w razie nieobecnosci W6jta jego Zastypcy.

§ 18. Pracownik opuszczaj'lc budynek Urzydu

w czasie godzin pracy rna obowi'lzek
uzyskac zgody bezposredniego przelozonego, poinformowac Sekretarza i odnotowac ten fakt
w rejestrze absencji w pracy.

§ 19. Pracownik wychodz'lcy z budynku Urzydu w czasie godzin pracy, jak tez po jej
zakonczeniu, powinien przed opuszczeniem pomieszczenia biurowego:
1)

2)
3)
4)
5)

wszelkie akta spraw i dokumenty umiescic w meblach biurowych i zamkn'lc na klucz;
zabezpieczyc piecz'ltki;
zamkn'lc okna;
wyl'lczyc komputer i inne urz'ldzenia;
zamkn'lc na klucz pomieszczenie biurowe.

§ 20. Przebywanie w budynku Urzydu poza obowi'lzuj'lcym rozkladem czasu pracy
dopuszczalne jest wy1'lcznie za zgod'l W6jta, po poinformowaniu Kierownika Wydzialu
i Sekretarza.

§ 21. Kierownicy Wydzial6w organizuj'l pracy w podleglej kom6rce organizacyjnej przy
zachowaniu zasady ci'lglosci obslugi klient6w i zalatwianie spraw bez zbydnej zwloki.
Rozdzial5
RozkJad czasu pracy

§ 22. Czasem pracy jest czas, w kt6rym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy
w Urzydzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania obowi'lzk6w sluzbowych.

§ 23. 1. Czas pracy pracownik6w wynosi 8 godzin na doby i przeciytnie 40 godzin
w
przeciytnie
4 miesiycy.

piyciodniowym

tygodniu

pracy

w

okresie

rozliczeniowym

2. Tygodniowy czas pracy pracownik6w l'lcznie z godzinami nadliczbowymi, Ole moze
przekraczac przeciytnie 48 godzin.
3. Pracownikowi przysluguje w kazdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzinnego

nieprzerwanego odpoczynku,
odpoczynku dobowego.

obejmuj'lcego

co

najmniej

11

godzin

nieprzerwanego

4. Pracownik, kt6rego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin rna prawo
do przerwy trwaj'lcej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Czas rozpoczynania

i kOllczenia przerwy ustalaj'l Kierownicy Wydzial6w w porozumieniu z pracownikami.
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5. Pracodawca moze wprowadzic jedn'l przerwy w pracy, me wliczan'l do czasu pracy,
w wymiarze nie przekraczaj'lcym 60 minut, przeznaczon'l na spozycie posi!ku lub zalatwienie
spraw osobistych.

§ 24. 1. Zgodnie z rozkladem czasu pracy dniami roboczymi w kaz.dym tygodniu s'l dni od
poniedzialku do pi'ltku, sobota jest dniem wolnym od pracy.
2. Niedziele i swiyta okreslone odrybnymi przepisami s'l dniami wolnymi od pracy.
3. Dni dodatkowo wolne od pracy ustalane s'l w razie potrzeby w drodze odrybnego
zarz'ldzenia W6jta.

§ 25. I.Na pisemny wniosek pracownika pracodawca moze ustalic indywidualny rozklad
Jego czasu pracy .
2. Pracodawca moze stosowac system zadaniowego czasu pracy jezeli jest to uzasadnione
rodzajem , organizacj'l albo miejscem wykonywania pracy.
3. W przypadkach,

0

kt6rych mowa w ust. 1 i 2 stosuje siy przepisy Kodeksu pracy.

§ 26. 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzydniczych, pomocniczych, doradcy
i asystenci pracuj'l od poniedzialku do pi'ltku w nastypuj'lcych godzinach:
1) poniedzia!ek 8°° - 16°°;

2) wtorek 8°° _16°°;
3) sroda 8°° - 16°°;
4) czwartek 8°° - 16°°;
5) pi'ltek 8°0 - 16°° oraz 9°0 _ 17°°.
2. Pracownicy obs!ugi pracuj'l w godz. od 7 00 do 15°0 oraz od 12°° do 20°° .
3. Rozklad czasu pracy moze przewidywac r6zne godziny rozpoczynania pracy i jej

zakOllczenia w dniach pracy.

§ 27. Jezeli jest niezbydne wykonywanie pracy w soboty przez Kierownika Urzydu Stanu
Cywilnego, to moze on ilosc przepracowanych godzin odebrac w okresie rozliczeniowym
w terminie uzgodnionym z W6jtem i po poinformowaniu Sekretarza.

§ 28. 1. lezeli wymagaj'l tego potrzeby Urzydu, pracownik na polecenie prze!ozonego
wykonuje pracy w godzinach nadliczbowych, w tym w wyj'ltkowych przypadkach takZe
w porze nocnej oraz w niedziele i swiyta.
2. Przepisu ust. I nie stosuje siy do kobiet w ci'lzy oraz - bez ich zgody - do pracownik6w
sprawuj'lcych opieky nad osobami wymagaj'lcymi sta!ej opieki lub opiekuj'lcych si y dziecmi
w wieku do osmiu lat.
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3. Pracownikowi

za pracy wykonywanq na polecenie przelozonego w godzinach
nadllczbov.rych przysluguje wedlug jego wyboru, v,rynagrodzenie albo czas wolny w tym
samym wymiarze wedlug zasady "godzina za godziny".
4. Czas wolny,

moze bye udzielony w okresie bezposrednio poprzedzajqcym urlop
wypoczynkowy lub po jego zakonczeniu na wniosek pracownika, kt6ry przechowywany jest
lqcznie z ewidencjq czasu pracy.
5. Udzielenia czasu wolnego dokonuje siy do konca okresu rozliczeniowego.

6. Liczba godzin nadliczbov,rych w roku kalendarzov,rym dla kazdego pracownika nie moze
przekroczye 150 godzin.

§ 29. Za pracy w niedziely i swiyta uwaza siy pracy wykonywanq miydzy godzinami 600
w tym dniu a godzinq 600 w nastypnym dniu.
§ 30. Pora nocna obejmuje godziny od 21 00 do 700 .
§ 31. 1. Pracodawca moze zobowiqzae pracownika do pelnienia dyzuru, tj . do pozostawania
poza normalnymi godzinami pracy w gotowosci do v,rykonywania pracy v,rynikajqcej
z umov,ry 0 pracy w Urzydzie lub w innym miejscu v,ryznaczonym przez pracodawcy.
2. Za czas dyzuru, z v,ryjqtkiem dyzuru pelnionego w domu, przysluguje pracownikowi,

z v,ryjqtkiem pracownik6w zarzqdzajqcych Urzydem w imieniu pracodawcy, czas wolny od
pracy w v,rymiarze odpowiadajqcym dlugosci dyzuru, a w razie braku mozliwosci udzielenia
czasu wolnego - v,rynagrodzenie w v,rysokosci okreslonej przepisami prawa.
Rozdzia16
Przyjrnowanie i obsluga klientow

§ 32. 1. Pracownicy Urzydu przyjmujq klient6w w godzinach pracy Urzydu.
2. W6jt

lub Zastypca W6jta przyjmuje klient6w w sprawach skarg i wniosk6w w kazdy
wtorek w godzinach od 12 00 do 1600 .

§ 33. Za sprawnq organizacjy przyjmowania klient6w przez pracownik6w Wydzialu
odpowiedzialni Sq Kierownicy Wydzia16w.
§ 34. 1. Kierownik Wydzialu Kadr i Organizacji zapewnia aktualnose informacji
w budynku Urzydu dotyczqcych nazw v,rydzia16w Urzydu oraz godzin przyjye w sprawach
skarg i wniosk6w.
2. Kierownicy Wydzia16w zapewniajq aktualnq informacjy

pracownikach i zajmowanych
przez nich stanowiskach sluzbov,rych na drzwiach pomieszczen biurov,rych Wydzialu.
0

3. Kierownicy Wydzia16w zapewniajq aktualnose informacji dotyczqcych wlasciwosci
Wydzialu na tablicy ogloszen w Urzydzie oraz na stronie www.sochocin.pl.
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Rozdzia17
Urlopy pracownicze, zwolnienia od pracy, nieobecnosci w pracy

§ 35 1. Pracownikowi przysluguje prawo do corocznego, nieprzerwanego, platnego urlopu
wypoczynkowego, zwanego dalej urlopem.
2. Pracownik nie moze zrzec siy prawa do urlopu.
3. Pracownik moze rOZPOCZqe urlop wylqcznie po uzyskaniu pisemnej zgody osoby

upowaznionej do udzielenia urlopu.
4. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy moze bye podzielony na cZysci, z tym ze

jedna z nich powinna trwae co naj mniej 14 dni kalendarzowych, po wyrazeniu zgody przez
bezposredniego prze1ozonego.
5. Urlopu niewykorzystanego za dany rok nalezy pracownikowi udzielie najp6Zniej do dnia
30 wrzdnia nastypnego roku kalendarzowego.
6. Pracodawca jest obowiqzany udzielie na zqdanie pracownika i w terminie przez niego

wskazanym nie wiycej niz 4 dni urlopu w kazdym roku kalendarzowym. Pracownik zglasza
zqdanie udzielenia urlopu najpozniej w dniu rozpoczycia urlopu do godziny 9°°.
7. Ewidencjy urlopow wypoczynkowych prowadzi Wydzial Kadr i Organizacji.

§ 36. 1. Pracodawca moze udzielie pracownikowi, na jego wniosek umotywowany wainymi
przyczynami, urlopu bezplatnego.
2. Wniosek

0

udzielenie urlopu bezplatnego opiniuje Kierownik Wydzialu.

3. Okresu urlopu bezplatnego nie wlicza siy do okresu pracy, od ktorego zalezq uprawnienia

praCOWnlcze.

§ 37. Pracownikowi przysluguje urlop okolicznosciowy lub zwolnienie od pracy
w wymiarze i na zasadach przewidzianych w obowiqzujqcych przepisach prawa.
§ 38. 1. Pracownik moze bye zwolniony od pracy na czas niezbydny dla zalatwiania
waznych spraw osobistych, ktore wymagajq zalatwienia w godzinach pracy. Zwolnien udziela
bezposredni prze1ozony.
2. Pracownik zwolniony od wykonywania pracy w celu zalatwienia spraw osobistych

w godzinach pracy dokonuje wpisu w rejestrze absencji pracowniczych oraz informuje
Sekretarza.
3. Za czas zwolnienia od pracy,

ktorym mowa w ust. 1 pracownikowi przysluguje
wynagrodzenie pod warunkiem odpracowania tego czasu. Czas odpracowania wyjse
osobistych nie jest praCq w godzinach nadliczbowych.
0
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kt6rym mowa w ust.
powinno nast~pic w tym
samym miesi~cu, w kt6rym pracownik uzyskal zwolnienie od pracy, a jezeli jest to
niemozliwe najp6zniej do kOI1ca okresu rozliczeniowego.
4. Odpracowanie czasu zwolnienia,

5. Nieobecnosci,
Wydzial6w.

0

0

kt6rych mowa w ust. 1 nie

mog~

zak16cie normalnego toku pracy

6. Rejestr odpracowania wyjsc osobistych w godzinach pracy prowadzi Wydzial Kadr
i Organizacji.
nieobecnosc pracownika w pracy s~ zdarzenia
i okolicznosci okreslone obowi~zuj~cymi przepisami prawa, kt6re uniemozliwiaj~ stawienie
siy pracownika do pracy i jej swiadczenie, a takZe inne przypadki niemoznosci wykonywania
pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcy za usprawiedliwiaj~ce
nieobecnosc w pracy.

§ 39. Przyczynami

usprawiedliwiaj~cymi

§ 40. 1. Pracownik pOWlnlen uprzedzie bezposredniego przelozonego

przyczynle
i przewidywanym okresie nieobecnosci w pracy, jezeli przyczyna tej nieobecnosci jest z g6ry
wiadoma lub mozliwa do przewldzenia.
0

2. W razie zaistnienia przyczyn uniemozliwiaj~cych stawienie si y do pracy, pracownik jest
obowi~zany niezwlocznie zawiadomic bezposredniego przelozonego 0 przyczynie swojej
nieobecnosci i przewidywanym okresie jej trwania, nie pozniej jednak niz w drugim dniu
nieobecnosci w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiscie, za posrednictwem
innych os6b, telefonicznie lub przy uzyciu innych srodk6w f~cznosci alba drog~ pocztow~,
przy czym za daty zawiadomienia uwaza siy daty stempla pocztowego.
3. Niedotrzymanie tenninu, 0 kt6rym mowa w ust. 2 moze bye usprawiedliwione
szczeg61nymi okolicznosciami uniemozliwiaj~cymi tenninowe dopefnienie przez pracownika
obowi~zku okreSlonego w tym przepisie, zwlaszcza jego ciyzk~ chorob~ pol~czon~
z brakiem lub nieobecnosci~ domownik6w alba innym zdarzeniem losowym. Przepis ust. 2
stosuje siy odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemozliwiaj~cych terminowe zawiadomienie
pracodawcy 0 przyczynie i okresie nieobecnosci pracownika w pracy.
4. NiedoPefnienie obowi~zku usprawiedliwienia nieobecnosci przez pracownika stano wi

naruszenie podstawowych obowi~zk6w pracownika i moze stanowic podstawy
umowy 0 pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
5. Dowodami

usprawiedliwiaj~cymi

nieobecnosc w pracy

rozwi~zania

s~:

1) zaswiadczenie lekarskie 0 czasowej niezdolnosci do pracy, wystawione zgodnie
z przepisami 0 orzekaniu 0 czasowej niezdolnosci do pracy;

2) decyzja wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie
z przepisami 0 zwalczaniu chor6b zakaznych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn
przewidzianych tymi przepisami;
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3) oswiadczenie

pracownika - w raZle zaistnienia okolicznosci uzasadniaj,!cych
koniecznosc sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8
z powodu nieprzewidzianego zamkniycia przedszkoJa lub szkoly, do kt6rej uczyszcza dziecko
(potwierdzone przez ty plac6wky);
4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia siy, wystosowane przez organ

wlasciwy w sprawach administracji rz'!dowej lub samorz'!du terytorialnego, s,!d, prokuratury,
policjy lub organ prowadz'!cy postypowanie w sprawach 0 wykroczenia, w charakterze strony
lub swiadka w postypowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawieraj,!ce adnotacjy
potwierdzaj,!c,! stawienie siy pracownika na to wezwanie;
5) oswiadczenie pracownika potwierdzaj,!ce odbycie podr6Zy sluzbowej w godzinach

nocnych, w warunkach uniemozliwiaj,!cych odpoczynek nocny, zakonczonej w takim czasie,
ze do rozpoczycia pracy nie uplynylo 8 godzin.

§ 41. 1. Uznanie nieobecnosci w pracy (nieprzybycie do pracy, sp6Znienie lub
przedwczesne opuszczenie pracy) za usprawiedliwione nalezy do W6jta lub bezposredniego
przelozonego.
2. W stosunku do Zastypcy W6jta , Sekretarza, Skarbnika, Kierownik6w Wydzial6w,
Kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych uprawnienie wymienione w ust. 1
przysluguje W6jtowi .

Rozdzial8
Obowi~zki dotycz~ce bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej

§ 42. Pracodawca obowiqzany jest chronic zdrowie i zycie pracownik6w poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy.

§ 43. Pracodawca przeprowadza szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

§ 44. Bezposredni przelozony pracownika jest obowi'!zany do organizowania stanowisk
pracy i stalego czuwania nad przebiegiem pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 45. 1. Pracownicy s,! obowi,!zani do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczeg61nosci:
1) wykonywania pracy w spos6b zgodny z zasadami i przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przestrzegania w tym zakresie zarz'!dzen, instrukcj i, a takze
wskaz6wek przelozonych;
2) troski 0 nalezyty stan pomieszczen, urz'!dzen i sprzytu oraz lad i porz,!dek w miejscu
pracy;
3) poddawania siy wstypnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim;
4) udzialu w szkoleniach z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.
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2. Pracodawca obowiqzany jest informowae
z wykonywanq przez pracownika pracq.

0

ryzyku zawodowym zwiqzanym

3. Wypadki w czasie pracy pracownicy zgfaszajq niezwfocznie w Wydziale Kadr
i Organizacji .
4. Wydziaf Kadr i Organizacji prowadzi rejestr wypadk6w przy pracy oraz rejestr chor6b
zawodowych.

§ 46. 1. W zakresie ochrony przeciwpozarowej pracownicy Sq obowiqzani do:
1) nadzorowania wlqczonych do sieci urzqdzen elektrycznych (komputer6w,
przenosnych urzqdzen grzewczych, czajnik6w elektrycznych itp.);
2) zawiadomienia Wydzialu Kadr i Organizacji 0 zauwaZonych usterkach, kt6re
mogq bye przyczynq pozaru;
3) zawiadomienia w razie pozaru strazy pozarnej oraz zaalarmowania pracownik6w
zagrozonego pozarem pomieszczenia;
4) udzialu w szkoleniach w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
2. Zabrania siy pracownikom nie posiadajqcych aktualnych uprawnien oraz bez zgody
pracodawcy dokonywania nap raw sprzytu elektrycznego znajdujqcego siy w budynku Urzydu
oraz ingerowania w pracy tablic rozdzielczych, wylqcznik6w i gniazdek elektrycznych.

§ 47. Pracownik, w stosunku do kt6rego zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze stawil siy do
pracy w stanie po spozyciu alkoholu lub zazyciu srodk6w odurzajqcych, nie moze bye
dopuszczony do pracy.

§ 48. Zabrania siy palenia tytoniu we wszystkich miejscach naraZajqcych osoby niepalqce na
wdychanie dymu tytoniowego (pomieszczenia biurowe, korytarze, toalety, piwnica, strych).

§ 49. Pracownikowi przyslugujq okulary korygujqce wzrok przeznaczone wylqcznie do
pracy z monitorem ekranowym na zasadach okreslonych w odrybnych przepisach.
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Rozdzial9
Ochrona pracy kobiet

§ 50. 1. Pracownicy w

ci~zy

nie wolno zatrudniae w godzinach nadliczbowych,
w porze nocnej , ani w niedziel y i swiyta oraz bez jej zgody delegowae poza stale miejsce
pracy .
2. Nie wolno zatrudniae kobiet przy pracach szczeg61nie
zdrowia.

uci~zliwych

lub szkodliwych dla

3. Pracownika opiekuj~cego siy dzieckiern do ukonczenia przez nie 8 roku zycia nie wolno
swiyta,
bez jego zgody zatrudniae w godzinach nadliczbowych, w niedziele
w porze nocnej, ,jak r6wniez delegowae poza stale rniejsce pracy.

§ 51. 1. Stan

ci~zy

powinien bye stwierdzony swiadectwern lekarskirn.

2. Pracodawca jest obowi¥any udzielie pracownicy ciyzarnej zwolnien od pracy na zlecone
przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w zwi~zku z ci~z~, jezeli badania te nie
mog~ bye przeprowadzone poza godzinarni pracy. Za czas nieobecnosci w pracy z tego
powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.
3. Pracodawca jest obowi~zany przeniese do innej pracy lub zwolnie na czas niezbydny
z obowi~zku swiadczenia pracy kobiety w ci~zy lub karrni~c~ dziecko piersi~ w przypadkach
i na zasadach okreslonych w odrybnych przepisach.
dziecko piersi~ rna prawo do dw6ch p6lgodzinnych przerw
w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmi~ca wiycej nizjedno dziecko rna prawo
do dw6ch przerw w pracy, po 45 rninut kazda.

§ 52. 1. Pracownica

karrni~ca

2. Przerwy na karmienie

rnog~

bye na wniosek pracownicy udzielone

l~cznie.

3. Pracownicy zatrudnionej przez czas kr6tszy niz 4 godziny dziennie przerwy na karmienie
nie przysluguj~. lezeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysluguje
jej jedna przerwa na karrnienie.

§ 53. 1. Pracownikowi

wychowuj~cernu

przynajrnniej jedno dziecko w wieku do czternastu
zwolnienie od pracy na dwa dni
lat przysluguje w ci~gu roku kalendarzowego
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. lezeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka
w ust. I moze korzystae jedno z nich.

s~

zatrudnieni, z uprawnienia wskazanego

§ 54. Pracownik korzysta z urlopu rnacierzynskiego na zasadach okreslonych w przepisach
prawa.
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Rozdziall0
Odpowiedzialnosc porz~dkowa oraz materia Ina pracownik6w

§ 55. W razie niewykonania Iub nienalezytego wykonania pracy przez pracownika
pracodawca moze stosowac przewidziane prawem pracy sankcje, w szczegolnosci w postaci
rozwiC)zania umowy 0 pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, wypowiedzenia umowy
o pracy, odpowiedzialnosci porzC)dkowej i materialnej.

§ 56. 1. Pracodawca moze stosowac kary upomnienia lub nagany zgodnie z zasadami
wynikajC)cymi z Kodeksu Pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika:
1)
2)
3)
4)

Regulaminu;
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
przepisow przeciwpozarowych;
przyjytego sposobu potwierdzania przybycia
usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy.

obecnosci

w

pracy

oraz

2. Pracodawca moze zastosowac kary pieniyznC) zgodnie z zasadami wynikajC)cymi
z Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika:
1)
2)
3)
4)

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
przepisow przeciwpozarowych;
opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia,
stawienia siy do pracy w stanie nietrzezwosci lub spozywanie alkoholu w czasie
pracy.

§ 57. 1. Za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie obowiqzkow sluzbowych,
wyrz'ldzenie szkody pracodawcy z winy pracownika, pracownik
materialn'l wedlug zasad okreslonych w Kodeksie pracy.

ponosi odpowiedzialnosc

Rozdzial 11
Termin, czas i miejsce wyplaty wynagrodzenia

§ 58. 1. Wyplata wynagrodzenia dokonywana jest w formie pieniyznej do r'lk pracownika
b'ldz osoby pisemnie przez niego upowaznionej.
2. Wynagrodzenie platne jest co miesi'lc z dolu w 28 dniu roboczym kazdego miesiqca.
3. JezeJi dzien wyplaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wyplaca siy w dniu

poprzedzajqcym.
4. Wyplata wynagrodzenia nastypuje w kasie Urzydu.
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5. Na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie przekazywane jest na jego rachunek we
wskazanym banku. Przelew srodk6w powinien bye dokonany z takim wyprzedzeniem, aby
srodki znalazly sit( na rachunku pracownika w terminie okreslonym w ust. 2.

Rozdzial12
Postanowienia koricowe

§ 59. Wykaz prac szczeg61nie uciqzliwych dla kobiet okreSlono w zalqczniku

ill

1 do

regulaminu.

§ 60. Wyposazenie pracownik6w w odziez i obuwie robocze okreSlono w zalqczniku
nr 2 do regulaminu

§ 61.

Wykaz prac wykonywanych przez co naJmmeJ 2 osoby w celu zapewnienia
asekuracji okreslono w zalqczniku ill 3 do regulaminu.

§ 62.

Zapewnienie pracownikom bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe odbywa sit( zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku.

§ 63. 1 Kazdy pracownik nowo przyjmowany do pracy zapoznaje sit( z tresciq Regulaminu
w Wydziale Kadr i Organizacji .
2. Fakt zapoznania sit( z treSciq Regulaminu pracownik potwierdza w formie pisemnego
oswiadczenia wlqczonego do akt osobowych pracownika.

§ 64. 1. Nadz6r nad przestrzeganiem Regulaminu sprawujq:
W6jt;
2) Zastt(pca;
3) Sekretarz;
4) Kierownicy Wydzia-t6w.
1)

2. Zobowiqzuje sit( pracownik6w do stosowania Regulaminu na stanowiskach pracy.

§ 65. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie majq zastosowanie
obowiqzujqce przepisy prawa.

§ 66. 1. Regulamin wchodzi w zycie po uplywie 2 tygodni od dnia podania go do
wiadomosci pracownik6w.

2.

Zmiana tresci Regulaminu moze nastqpic w tym samym trybie co jego wprowadzenie.
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Wzory dokumentow
1.0swiadczenie

0

zapoznaniu siy z tresci,! Regulaminu pracy

2. Lista obecnosci
3. Indywidualna karta czasu pracy
4. Rejestr absencji
5. Wniosek urlopowy
6. Ewidencja urlop6w wypoczynkowych
7. Oswiadczenie

0

karmieniu dziecka piersi,!

8. Oswiadczenie

0

zaprzestaniu karmienia dziecka piersi,!

9. Karta obiegowa
Zal~czniki

I. Wykaz prac szczeg6lnie uci,!zliwych Iub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
2. Wyposazenie pracownik6w w odziez i obuwie robocze w Urzydzie Gminy Sochocin.
3. Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby w celu zapewnienia asekuracji
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Wzory dokumentow:

1. Oswiadczenie 0 zapoznaniu
z tresci~ Regulaminu pracy

si~

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany(a) ...... .. ... .. .. .. .................. ... ....... .. ........ .. .. ......... .......... .... ........... ..... ... ....... ...... .
(imiy i nazwisko pracownika)
zatrudniony(a) na stanowisku .. ..... ....... ..... .................................................................................. .
(nazwa stanowiska pracy)
w .. .... ... .... ... ... ..... .... .. ..... .. ....... .......... .. ... .. ......................................................................... ........ .. .. . .

(nazwa Wydzialu)
oswiadczam, ze zapoznalem(am) siy z tresci~ Regulaminu Pracy Urzydu Gminy Sochocin
stanowi~cego zal~cznik do Zarz~dzenia Nr. .. ... .. i zobowi~zujy siy do jego stosowania

Sochocin, dnia .. ...... ..... .... ..... .... ....... . ..
(podpis pracownika)

Wzory dokumentow:
2. Lista obecnosci w pracy

Lista obecnosci w pracy
Urzqd Gminy Sochocin

I

nl-C
... .. r.
1

Imi,
i nazwisko
pracownika

Imi~

Imi~

Imi~

Imi~

Imi~

i nazwisko
pracownika

i nazwisko
yracownika

i nazwisko
pracownika

i nazwisko
yracownika

i nazwisko
yracownika

Podpis osoby
uprawnionej
do konlroli listy

2
3
4
5
6

7

8
9
10
II

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2S
26
27

28
29
30
31

Oznaczenia w liscie obecnoSci:
S - podr6z sluzbowa
Uw - urlop vvypoczynkowy
Np - inne nieobecnosci platne
W - urlop wychowawczy
N - inne nieobecnosci niep~atne
Ub - urlop bezp~atny
Um - urlop macierzyriski
Nn- nieobecnosc nieusprawiedliwiona
Ch - choroba pracownika
Op - opieka nad chorym dzieckiem lub innym cz~onkiem rodziny
Kolor czerwony - dzieri wolny od pracy, niedziele i swiyta

Wzory dokumentow:
4. Rejestr absencji

Urz~d

Gminy Sochocin

Absencje w pracy - rejestr

Lp.

Imiy i nazwisko
pracownika

Godzina
wyjscia
z
Urzydu

Godzina
przyjscia
do
Urzydu

Symbole wyjsc:
S1. - wyjscie w celach s!uzbowych
M - wyjscie matek karmiqcych

o - wyjscie w celach osobistych
I - inne( w uwagach nalezy okreSlic charakter wyjscia)

Miejsce
lub
cel
wyjscia

Symbol
wyjscia

Podpis Uwagi

Wzory dokumentow:
5. Wniosek urlopowy
Sochocin, dnia....................................
(

imi~

i uazwi sko)

WNIOSEK URLOPOWY

Proszy

0

udzielenie mi urlopu wypoczynkowego za .................................. rok

w ilosci ............ dni , w terminie od dnia ............. do dnia ............................... ..
;,

udzielenie urlopu okolicznosciowego z tytulu .......................................... .
od dnia ............... do dnia .................. .

'oJ

udzielenie urlopu bezplatnego w terminie od dnia ............ do dnia ......... ..

;l

szkolnego od dnia ....................... do dnia ................................................ .

Zast«(pstwo: ........................................................................................... .

(podpis pracownika)

Wyrazam zgod-r:

(pod pis zwierzchnika slu:ibowego)
Stwierdzam , ze przys!uguje w roku ... ...................... .... dni urlopu.
Wykorzystano.. ....... dni , pozostalo ..... ....... .. dni urlopu.
Udzielam urlopu w ilosci ... ...... ..dni roboczych.

( podpis)

( data)

( imiy i nazwisko)

( stanowisko sluzbowe)

W

zwi~zku

z

nieobecnosci~

w pracy w okresie od ................ do ......................... .

z powodu ...... . ............... , ... , ................. . ............................................ ... ....... .
przekazujy w depozyt

nastypuj~ce

dokumenty:

1. . .................................... ..................,
2. . ............. ........................ .. ...............,
J.

. , .... , ..... .. .... . ........... " .... . ..................,

4.......... .. ... . ..... .. . . ... . ...... . ... .. . ............. .

Dokumenty

byd~

przechowywane w .................................................................................... ..

( pod pis pracownika przekazuj~cego
w depozyt dokumenty)

( podpis pracownika przyjmuj~cego
dokumenty w depozyt)

Potwierdzam odbior dokumentow z depozytu
wdniu: .................

( pod pis pracownika przyjmuj~cego
z depozytu dokumenty)

( podpis pracownika przekazuj~cego
dokumenty z depozytu)

Wzory dokumentow:
6.Ewidencja urlopow wypoczynkowych
Ewidencja
urlopow wypoczynkowych
pracownikow Urzcrdu Gminy Sochocin
Zatrudniony(a)
od dnia ........

Imicr i nazwisko
pracownika

Nie
wykorzystany
urlop
wypoczynkowe
go za rok
........ ... .. .. ..... ......

IIose dni. .........

Urlop wypoczynkowy
(zalegly)

Przysluguje urlop
wypoczynkowy w
wymiarze ......
od dnia.....

Urlop wypoczynkowy
(biez~cy)

Uwagi

za rok...... ilose dni.. .........
Terminy wykorzystania:
Od
-do

Wykorzysta
no dni

Pozostato
do
wykorzys
tania

Terminy wykorzystania:
Oddo

Wykorzystano
dni

Pozostalo do
wykorzys
tania

Wzory dokumentow:
7.0swiadczenie 0 karmieniu
dziecka piersi~

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana
(imiy i nazwisko pracownika)
zatrudniona

na

stanowisku ..... .. ... ... .... ............ ... .... .. ............................. ... ... ... ....... .. ................ .
(nazwa stanowiska pracy)

w .. ................................................................................................................................................. .

(nazwa Wydzia!u)
oswiadczam, ze karmi y piersiq c6rky/syna ........................................................................... ..... .
urodzonqlurodzonego w dniu .................................................................................................... ..
JednoczeSnie zobowiqzujy siy niezw!ocznie poinformowac Pracodawcy
karmienia dziecka piersi q.

0

zaprzestaniu

Sochocin, dnia .................................. ..
(podpis pracownika)

Wzory dokumentow:
8.0swiadczenie 0 zaprzestaniu
karmieniu dziecka piersi~

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana
(imiy i nazwisko pracownika)
zatrudniona

na

stanowisku .. ............ ... ................................................................................... ..
(nazwa stanowiska pracy)

w ....................................................................................................................................................

(nazwa Wydzialu)
oswiadczam, ze z dniem .................... zaprzestalam karmic dziecko plersl,!
korzystala z przerw na karmienie

me bydy

Sochocin, dnia .................................. ..
(podpis pracownika)

Wzory dokumentow:
9.Karta obiegowa

Karta Obiegowa

1. Imiy i nazwisko ........................................... ..... .. ..... .. ........................... .. .............. .. ..
2. Stanowisko sfuzbowe .... ... .. ..................................................................................... .

3. Nazwa Wydziafu .. ........ ....... ... ... .............................................................................. ..
4. Przyjyty do pracy w dniu .......................................................................................... .
5. Zwolniony z pracy w dniu .......... ........ .. .................................................................... 1

Wydziat!
Jednoosobowe
stanowiska pracy

Data

Piecz<jtka i podpis2

IWypetnia Kierownik Wydziatu Kadr i Organizacji Urzydu Gminy Sochocin
2Wypefniaj<j Kierownicy Wydziat6w Urzydu Gminy Sochocin oraz pracownicy zatrudnieni
na jednoosobowych stanowiskach pracowniczych.

Zal~cznik

nr 1

Wykaz prac szczegolnie uchlzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

1. R-rczne podnoszenie i przenoszenie ci-rzarow

0

masie

przekraczaj~cej:

-12 kg - przy pracy stalej,
-20 kg- przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godziny w czasie zmiany roboczej)

2. R-rczne przenoszenie pod gor-r - po pochylniach, schodach itp., kt6rych maksymalny kqt
nachylenia przekracza 30°, a wysokosc Sm. - ciyzar6w 0 masie przekraczajqcej:
- 8 kg - przy pracy stalej,
- 15 kg- przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godziny w czasie zmiany roboczej)

3.Przewozenie ci-rzarow

0

masie

przekraczaj~cej:

-50 kg - przy przewozeni u na taczkach jednokolowych,
-80 kg - przy przewozeniu na w6zkach 2,3 i 4 kolowych,
-300 kg - przy przewozeniu na w6zkach po szynach.
Wyzej podane dopuszczalne masy ciyzar6w obejmujq r6wniez masy urzqdzenia
transportowego i dotyczq przewozenia ciyzar6w po powierzchni r6wnej , twardej i gladkiej,
o pochyleniu nie przekraczajqcym:
-2% - przy pracach wymienionych w punktach I i 2,

-J % - przy pracach wymienionych w punkcie 3.
W przypadkach przewozenia ci yzar6w po powierzchni nier6wnej , w spos6b okreslony
w punkcie I i 2 masa ci yzar6w moze przekraczac 60 % wielkosci podanych w tych punktach
ci~Zy

4. Dla kobiet w

lub

karmi~cych piersi~:

-wszystkie prace, przy kt6rych najwyzsze wartosci obciqzenia pracq fizycznq, mierzone
wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczajq 2900 kJ na zmiany
roboczq,
.,

.

-prace w pozycJI wymuszoneJ ,
-prace w pozycji stojqcej lqcznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

S.Dla kobiet w

ci~zy

prace w warunkach narazenia na halas, kt6rego:

-poziom eksploatacji odniesiony do 8 - godzinnego dobowego lub przeciytnego
tygodniowego , okreslonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartosc 65
dB,

-szczytowy poziom dzwiyku C przekracza wartosc 130 dB,
- maksymalny poziom dzwiyku A przekracza wartosc 110 dB .

6. Dla kobiet w

ci~zy

prace przy obsludze monitorow ekranowych powyzej 4 godzin na

dob~.

7. Dla kobiet w

ci~Zy

w pozycji

stoj~cej

8. W sprawach nie objytych wykazem

powyzej 3 godzin na

maj~

dob~.

zastosowanie przepisy

obowi~zuj~cego

prawa.

Zal~cznik

nr 2

Wyposazenie pracownik6w w odzid i obuwie robocze w Urzedzie Gminy Sochocin

Lp . Stanowisko sluzbowe

Rodzaj odziezy roboczej

1.

1.Fartuch roboczy

Przewidywany
okres
uzytkowania
1 szt. na 1 rok

2. Kamizelka
cieplochronna

1 szt. na 1 rok

3.0buwie robocze

1 szt. na 1 rok

4.R ykawice gumowe

1 para na miesi'lc

Robotnik gospodarczy

1.Kurtka ocieplana

wg potrzeb
1 szt. na 1 rok

(wykonywane prace na zewn'ltrz
budynku)

2.0buwie robocze

1 szt. na 1 rok

3.Czapka

1 szt. na 1 rok

4.Kamizelka

1 szt. na 1 rok

5.BJlIzaJkoszlila

1 szt. na 1 rok

6.Spodnie

1 szt. na 1 rok

7.Rykawice gllmowe

1 szt. na 1 miesiqcl
wg potrzeb

2.

Wozny

3.

Robotnik gospodarczy
(wykonywane
budynku)

prace

wewnqtrz

1.Fartuch roboczy

1 szt. na 1 rok

2.Kamizelka
cieplochronna

1 szt. na 1 rok

3.0buwie robocze

1 szt. na 1 rok

7.Rykawice gumowe

1 szt. na 1 miesi'l-cl
wg potrzeb

2.Dopuszcza siy uzywanie przez Woznego oraz Robotnika Gospodarczego, za ich zgodq,
w~asnej odziezy i obuwia roboczego spdniajqcych wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy na zasadach okreslonych w przepisach prawnych.
3. W sprawach nie objytych wykazem majq zastosowanie przepisy obowiqzujqcego prawa.

Za1llcznik nr 3
Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia asekuracji:

I) prace wykonywane na wysokosci powyzej 2metr6w;
2) inne prace, przy kt6rych istnieje mozliwosc wyst'l-pienia szczeg6lnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego pracownik jest obowi¥any zglosic W6jtowi przed ich
wykonaniem.

