
ZARZĄDZENIE NR 121/2019
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bojanów 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 
506 ze zm. t.j.), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1260 ze zm. t.j.) oraz art.104 i art.1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., 
poz. 1040 ze zm. t.j.) zarządzam co następuje: 

§ 1. W celu uregulowania organizacji pracy i porządku wewnętrznego w urzędzie oraz określenia praw 
i obowiązków pracowników i pracodawcy ustalam „Regulamin Pracy” Urzędu Gminy Bojanów, stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc dotychczas obowiązujący regulamin pracy – 
stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 29/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie 
ustalenia „Regulaminu Pracy” Urzędu Gminy Bojanów. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników. 

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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Załącznik do Zarządzenia Nr 121/2019 

Wójta Gminy Bojanów 

z dnia 12.12.2019r. 

 

 

REGULAMIN PARCY  

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH  

W URZĘDZIE GMINY BOJANÓW 
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I. PRZEPISY WSTĘPNE 

 

§ 1  

Regulamin Pracy ustala organizację i rozkład czasu pracy oraz porządek wewnętrzny 

w Urzędzie Gminy Bojanów, a także prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 

§ 2 

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj 

wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko służbowe. 

  

II. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 

 

§ 3 

Pracodawca zobowiązany jest do:  

1. Zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem 

wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi 

uprawnieniami; 

2. Organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również 

osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej 

wydajności i należytej jakości pracy; 

3. Organizowania pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy; 

4. Przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze 

czasu pracy; 

5. Równe traktowanie wszystkich pracowników w rozumieniu art. 183a K.p., załącznik nr 1 

do regulaminu; 

6. Zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia 

systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7. Terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia; 

8. Ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

9. Zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników; 

10. Stosowania obiektywnego i sprawiedliwego kryterium oceny pracowników oraz wyników 

ich pracy; 

11. Prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji 

w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników 

(dokumentacja pracownicza); 
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12. Przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej 

poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących 

uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, 

chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji 

pracowniczej; 

13. Wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 

14. Pracodawca, jako administrator danych osobowych pracowników, jest zobowiązany 

przestrzegać regulacji związanych z ochroną danych osobowych, wynikających 

z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz wewnątrzzakładowej polityki bezpieczeństwa 

oraz wszelkich aktów zakładowych w tym zakresie. 

15. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobingowi. 

 

§ 4 

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane przez pracownika w miejscu 

wykonywania pracy pieniądze i przedmioty wartościowe. 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r.  poz. 1282 t.j.). 

§ 6 

Do obowiązków pracownika należy w szczególności: 

1. Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy; 

2. Przestrzeganie ustalonego w Urzędzie Gminy czasu pracy i porządku; 

3. Dbanie o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem 

interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli; 

4. Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie oraz stosowanie się do poleceń 

przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy 

lub umową o pracę; 

5. Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której jest zatrudniony, jeżeli 

prawo tego nie zabrania; 

6. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym, 
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7. Zachowanie uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

8. Przestrzeganie w zakładzie zasad współżycia społecznego; 

9. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

11. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych; 

12. Poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badanom oraz innym zleconym 

badaniom lekarskim, które wynikają z przepisów prawa i stosowanie się do zaleceń 

lekarskich; 

13. Korzystanie z narzędzi, sprzętu techniki biurowej i sprzętu komputerowego tylko  

w celach służbowych; 

14. Przestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz 

usprawiedliwiać nieobecności w pracy; 

15. Noszenie w miejscu pracy identyfikator potwierdzający tożsamość; 

16. Dbanie o porządek na stanowisku pracy, po zakończeniu pracy zabezpieczenie sprzętu, 

dokumentów i pieczęci; 

17. Przestrzeganie obowiązku trzeźwości w miejscu pracy; 

18. Wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosowanie się do 

wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń przełożonych; 

19. Dbanie o dobro zakładu pracy i jego mienie. 

 

IV. ZAKAZ DYSKRYMINACJI 

 

§ 7 

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze 

względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym 

wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna. 

 

V. POMOC PRACODAWCY W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI  

PRACOWNICZYCH 

§ 8 

1. Pracodawca przeznacza w swoich planach finansowych środki finansowe na szkolenie 

pracowników. 

2. Pracodawca uczestniczy w kosztach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. 

3. Pracodawca może również zobowiązać się do dalej idących świadczeń,  

w szczególności pokrywania kosztów szkolenia, dojazdów, względnie pomocy naukowych. 

4. Umowa z pracownikiem określająca te świadczenia może także przewidywać obowiązek 

częściowego lub całkowitego zwrotu tych świadczeń w oznaczonych sytuacjach. 
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VI. PORZĄDEK I CZAS PRACY 

 

Porządek i organizacja pracy 

§ 9 

1. Pracownicy potwierdzają przybycie do pracy własnoręcznym podpisem na liście obecności, 

która znajduje się w pokoju sekretarza gminy. 

2. Po zakończeniu pracy pomieszczenia biurowe należy zamknąć na klucz, po uprzednim 

wyłączeniu urządzeń elektrycznych, zamknięciu okien i sprawdzeniu innych zabezpieczeń. 

3. Na terenie rzędu poza normalnymi godzinami pracy mogą przebywać: 

1) wójt 

2) zastępca wójta 

3) skarbnik gminy  

4) sekretarz gminy 

4. Prawo przebywania w budynku Urzędu poza ww. osobami wymaga zezwolenia  Wójta 

Gminy. 

 

Sposób usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w pracy. 

§ 10 

1. Pracownik powinien uprzedzić Sekretarza Gminy o przyczynie i przewidywanym okresie 

nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa 

do przewidzenia. 

2. W razie niestawienia się do pracy z powodów nie dających się przewidzieć, pracownik jest 

zobowiązany, niezwłocznie zawiadomić Sekretarza Gminy o przyczynie swej nieobecności 

i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności. 

3. Zawiadomienia o jakim mowa w ust. 2 pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, 

telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową przy 

czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. 

4. Niedotrzymanie terminu o jakim mowa w ust. 2 może być usprawiedliwione jedynie 

szczególnymi okolicznościami. 

5. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie się do pracy, 

przedstawiając Sekretarzowi Gminy stosowne wyjaśnienia lub dowody. 

6.  Wyjaśnienia lub dowody usprawiedliwiające spóźnienie się do pracy, pracownik 

przedstawia natychmiast, zaś dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy, najpóźniej 

drugiego dnia tej nieobecności. 

7. Decyzje w sprawie uznania nieobecności w pracy lub spóźnień do pracy za 

usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione podejmuje Wójt Gminy. 
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Zwolnienia od pracy i urlopy 

§ 11 

1. Udzielanie pracownikowi zwolnień od pracy regulują przepisy rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania 

nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy / Dz. U. z 2014r., 

poz. 1632/, między innymi pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na 

czas obejmujący: 

       - dwa dni w razie ślubu lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu lub pogrzebu 

małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy, 

       - jeden dzień w razie ślubu dziecka pracownika lub zgonu lub pogrzebu jego siostry, 

brata, teściowej, teścia, babki, dziadka a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu 

pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką, 

       - pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku od 14-tu lat 

przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni (16 godzin) z zachowaniem 

prawa do wynagrodzenia. 

2. W trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami Wójt jest zobowiązany zwolnić 

pracownika od pracy w celu: 

1) stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony, 

2) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, 

sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach 

o wykroczenie, 

3) wykonania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym 

przygotowawczym, sądowym, 

4) przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych, 

5) złożenia zeznań w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym 

przez Najwyższą Izbę Kontroli i udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty, 

6)  uczestniczenia w działaniach ratowniczych prowadzonych przez ochotniczą straż 

pożarną i wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także uczestniczenia 

w szkoleniu pożarniczym, 

7) wykonywania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych 

8)  oddania krwi przez pracownika będącego krwiodawcą oraz przeprowadzenia 

zaleconych przez stacje krwiodawstwa określonych badań lekarskich, 

3. Załatwienie przez pracownika spraw osobistych, rodzinnych czy społecznych powinno 

odbywać się w czasie wolnym od pracy. 

4. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw 

osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia 

udziela Wójt Gminy, Z-ca Wójta, Sekretarz lub kierownik referatu, gdy zachodzi 

nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia. 

5. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 4 pracownikowi przysługuje 

wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą 

w godzinach nadliczbowych. Odpracowanie powinno nastąpić do końca okresu 

rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym. 
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6. W wyjątkowych sytuacjach pracodawca może pozwolić pracownikom załatwić prywatne 

sprawy w czasie pracy, nie wymagając w zamian odpracowania i płacąc wynagrodzenie za 

ten czas, jakby zatrudniony normalnie pracował. 

7. Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy lub zwolnienia od niej nie przysługuje, chyba, 

że przepisy prawa pracy stanowią inaczej. 

8.  Pracownicy mogą opuszczać teren Urzędu w czasie godzin pracy wyłącznie na polecenie 

lub za zgodą przełożonych oraz po wpisaniu się w książce wyjść. 

9. Prawidłowość wykorzystania zwolnień od pracy uzasadnionych stwierdzoną przez 

właściwego lekarza niezdolnością do pracy, podlega kontroli w trybie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

10. Urlopu wypoczynkowego udziela się na podstawie wniosku pracownika o urlop, i potrzeb 

wynikających z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. 

11. Pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na podstawie wniosku urlopowego 

zatwierdzonego przez Wójta Gminy, a w razie nieobecności Wójta, przez Z-cę Wójta lub 

Sekretarza Gminy . 

12. Termin urlopu pracownik uzgadnia  indywidualnie z Wójtem, Sekretarzem lub Z-cą Wójta. 

13. W szczególnych okolicznościach pracodawca jest zobowiązany uzgodniony termin urlopu 

wypoczynkowego, z przyczyn usprawiedliwionych nieobecności w pracy, przesunąć 

z powodu: 

1) czasowej niezdolności do pracy w skutek choroby, 

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 

miesięcy, 

4) urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego. 

16. Część urlopu nie wykorzystana z powodu: 

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą 

zakaźną, 

2) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 

miesięcy, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego - udziela się pracownikowi 

w terminie późniejszym. 

17. Urlopu nie wykorzystanego w uzgodnionym terminie należy pracownikowi udzielić 

najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego. 

18. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny. 

 

Czas pracy 

§ 12 

1. Dla pracowników Urzędu wprowadza się podstawowy system czasu pracy ( art.129 KP ). 

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym  3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

2. Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku. 

3. Dzień pracy trwa: 

- dla stanowisk administracyjnych od 7³º - 15³º, 
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- dla robotników gospodarczych - sprzątaczek od 15³º - 19³º, 

- dla robotników gospodarczych – gońca od 7³º - 15³º, 

- dla kierowcy od 7°º - 15°º. 

4. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje z dyspozycji pracodawcy  

w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 

5. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na 

wykonywanie obowiązków pracowniczych /służbowych/. 

6. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy dla każdego pracownika. 

 

§ 13 

1. Dniem wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota. 

2. Pracownik ma prawo do co najmniej 11-to godzinnego dobowego odpoczynku, oraz do co 

najmniej 35-cio godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowo. 

3. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin mogą 

korzystać z 15 - minutowej przerwy w pracy, wliczonej do czasu pracy. 

4. Dni wolne od pracy w Urzędzie wprowadza Wójt zarządzeniem, gdy: 

- święto przypada w sobotę / ustawowo wolny dzień od pracy /.  

§ 14 

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21ºº a 7ºº, a za pracę w niedziele i święta 

– pracę w godzinach od 7ºº rano w dzień świąteczny lub niedzielę do 7ºº rano dnia następnego. 

§ 15 

1. Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest 

zatrudniony, na polecenie służbowe przełożonego wykonuje on pracę w godzinach 

nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz  

w niedziele i święta. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników 

sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się 

dziećmi w wieku do 8 lat. 

3. Praca taka jest dopuszczalna w razie: 

 konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony zdrowia lub życia 

ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia skutków klęsk żywiołowych, 

 szczególnych potrzeb pracodawcy związanych z przeprowadzeniem wyborów 

lokalnych. 

4. Za pracę wykonywaną na polecenie bezpośredniego przełożonego w godzinach 

nadliczbowych przysługuje, według wyboru pracownika, wynagrodzenie albo czas 

wolny w tym samym wymiarze. 

 

 

 

Id: APENK-MUMZE-MTOTC-JCIZJ-EBCJS. Podpisany Strona 8



Ochrona pracy kobiet. 

Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet 

karmiących dziecko piersią określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

3 kwietnia 2017 roku. 

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PORZĄDKOWA PRACOWNIKA 

§ 16 

Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy. 

1. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych uzasadnia zastosowanie 

przez Wójta sankcji z rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia 

z winy pracownika włącznie. 

2. Za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych rozumie się: 

1) nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, 

2) spóźnianie się do pracy bez usprawiedliwienia w ilości 5 spóźnień w miesiącu, 

3) podpisywanie listy obecności za innych pracowników i fałszowanie listy, 

4) przyczynianie się w sposób świadomy do ciężkiego wypadku, 

5) przywłaszczanie mienia, 

6) dopuszczenie do możliwości przywłaszczenia mienia, 

7) nie zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej oraz zasady poufności, 

8) wynoszenie poza Urząd dokumentów bez koniecznej zgody Wójta, 

9) spożywanie alkoholu i odurzanie się w miejscu pracy oraz przebywanie w Urzędzie po 

użyciu alkoholu i środków odurzających, 

10) nieprzestrzeganie przepisów o zakazie konkurencji, 

11) nieetyczną postawę polegającą na odstępstwach od linii postępowania kierownictwa 

Urzędu. 

3. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów przeciwpożarowych, Wójt może stosować: 

1) karę upomnienia, 

2) karę nagany. 

4. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości 

o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego 

naruszenia. 

5. Kara może być stosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 

6. Jeżeli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg 

dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. l nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. 

7. O zastosowanej karze Wójt zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia 

obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz 

informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis 

zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. 
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8. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków 

pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. 

9. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może 

w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub 

odrzuceniu sprzeciwu decyduje Wójt. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia 

jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. 

10. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia 

o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego 

kary. 

11. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej 

kary przez sąd pracy, Wójt jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kary. 

12. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych 

pracownika po roku nienagannej pracy. Wójt może, z własnej inicjatywy uznać karę za 

niebyłą przed upływem tego terminu. 

13. W sprawach odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracowników 

samorządowych mianowanych stosuje się ustawę o pracownikach samorządowych. 

 

Nagrody i wyróżnienia. 

§ 17 

1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie 

inicjatywy w pracy, podnoszenie swoich umiejętności przyczyniają się szczególnie do 

wykonywania zadań Gminy, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia. 

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt. 

3. Zasady przyznawania nagród określa odrębny regulamin. 

 

 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

 

§ 18 

1. Pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz 

przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przestrzeganie tych przepisów i zasad przez 

pracowników poprzez wydawanie stosownych poleceń, przez usuwanie uchybień  

i zapewnienie wykonania wszelkich poleceń organów nadzoru nad warunkami pracy, 

w tym, również społecznego inspektora pracy i lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad 

pracownikami. 

3. O ryzyku zawodowym występującym na stanowiskach pracy pracodawca informuje 

nowozatrudnionych pracowników przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie szkoleń  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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§ 19 

Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników przez zapewnienie im 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zabezpieczyć ich przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi, stresem i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 

pracy. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom informacje o istniejących zagrożeniach 

na poszczególnych stanowiskach pracy, przed którymi chronić ich będą środki ochrony 

indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania. 

Pracodawca obowiązany jest w szczególności: 

 organizować pracę i stanowiska pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy, 

 zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bhp i z przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej, w tym celu prowadzi systematyczne szkolenia pracowników, 

 kierować pracowników na badania lekarskie, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego 

pracy oraz o sprawność środków ochrony indywidualnej pracowników i ich stosowanie 

zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 20 

1. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz 

przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności pracownik jest obowiązany: 

 znać przepisy i zasady bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, brać udział w szkoleniu 

i instruktażu z tego zakresu, 

 wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do 

wydawanych poleceń i wskazówek przełożonych, 

 poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim, i stosować się 

do wskazań lekarskich, 

 współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bhp. 

§ 21 

1. Pracownikom zatrudnionym na określonych stanowiskach pracy przydzielane są 

nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej               

zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia                  

czynników występujących w środowisku pracy. 

2. Tabela norm  przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 

określa załącznik Nr 2 do regulaminu. 

3. Odbiór środków wymienionych w pkt 2 pracownik potwierdza na piśmie  

z obowiązkiem rozliczenia się z nich na zasadach odpowiedzialności materialnej za 

powierzone mienie. 

4. Wykaz stanowisk oraz kwot odpłatności za pranie odzieżyroboczej stanowi załącznik nr 3 

do regulaminu. W przypadku nieobecności pracownika trwającej dłużej niż 10 dni 

roboczych (choroba, urlop) miesięczny ekwiwalent ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.  
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IX. Postanowienia końcowe 

 

§ 22 

Zakład pracy wypłaca wynagrodzenie pracownikom w BS Stalowa Wola O/Bojanów dnia 26 

każdego miesiąca w godzinach pracy urzędu lub na konto pracownika po uprzednim uzyskaniu 

zgody od pracownika na piśmie. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień gdzie wynagrodzenie może 

być wypłacone do 22 grudnia. 

§ 23 

Pracodawcę podczas nieobecności w zakładzie pracy reprezentuje Sekretarz Gminy. 

§ 24 

Pracodawca przyjmuje pracowników w ramach skarg i wniosków  w godzinach pracy Urzędu 

Gminy. 

§ 25 

Przepisy regulaminu nie naruszają postanowień umów o pracę  zawartych z poszczególnymi 

pracownikami zakładu. 

§ 26 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, 

przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy oraz przepisy szczególne. 

§ 27 

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14-dni od dnia podania do wiadomości 

pracowników, co każdy pracownik potwierdza podpisem. Z tym dniem traci moc 

dotychczas obowiązujące Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 kwietnia 

2014 roku z późniejszymi zmianami / w sprawie ustalenia Regulamin Pracy Urzędu Gminy 

Bojanów. 

2. Regulamin wchodzi w życie na czas nieokreślony. 

3. Regulamin może być zmieniony tylko w formie pisemnej. 
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Załącznik nr 1 

do regulaminu pracy 

   Urzędu Gminy Bojanów 

 

Informacja dotycząca obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie równego 

traktowania w zatrudnieniu 

Artykuł 

Kodeksu 

pracy 
Treść normy 

Art. 112 Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; 

dotyczy to w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. 

Art. 113 Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze 

względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym 

wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna. 

Art.18 § 3 Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, 

naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich 

postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów - 

postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru 

dyskryminacyjnego.  

Art. 183a § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku 

pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 

religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, 

wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub 

nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, 

bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.  

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn 

określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej 

korzystnie niż inni pracownicy.  

§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego 

postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby 

wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie 

nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu 

do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej 

liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn 

określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie 

uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące 

osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. 

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także: 

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania 

w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, 
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2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika 

i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub 

uwłaczającej atmosfery (molestowanie). 

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o 

charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest 

naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, 

wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się 

składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne). 

§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a 

także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu 

seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec 

pracownika. 

Art. 183b § 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2-4, uważa 

się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych 

w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności:  

1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,  

2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 

zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych 

świadczeń związanych z pracą,  

3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

zawodowe 

- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.  

§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do 

osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na: 

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, jeżeli 

rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny 

wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym 

stawianym pracownikowi, 

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, 

jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników bez powoływania się 

na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione w art. 183a § 1, 

3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na ochronę 

rodzicielstwa lub niepełnosprawność, 

4) stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania 

pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników 

ze względu na wiek. 

§ 3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania 

podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub 

znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a 

§ 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie 

określonym w tym przepisie.  

§ 4. Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia 

zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem 

działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także 

organizacji, których cel działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, 

religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie 

zawodowe. 
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Art. 183c § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę 

o jednakowej wartości.  

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez 

względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane 

pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.  

§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników 

porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w 

odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej 

odpowiedzialności i wysiłku. 

Art. 183d Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma 

prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 

ustalane na podstawie odrębnych przepisów. 

Art. 183e § 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady 

równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania 

pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec 

pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez 

pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie 

wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady 

równego traktowania w zatrudnieniu. 

Art. 292 § 1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym 

wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób 

mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w 

pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za 

pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.  

§ 2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący 

zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. 

Art. 94   

pkt 2b 
Pracodawca jest obowiązany w szczególności:  

przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu 

pracy. 

Art. 943 § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.  

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane 

przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu 

pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub 

mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z 

zespołu współpracowników.  

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy 

odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.  

§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od 

pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 

ustalane na podstawie odrębnych przepisów.  

§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z 

podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy. 
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Załącznik nr 2 

do regulaminu pracy 

Urzędu Gminy Bojanów 

 

TABELA NORM WYPOSAŻENIA W ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE 

PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W BOJANOWIE 

Lp. 

 

Stanowisko 

 

Zakres wyposażenia 

 

Okres używalności 

 

1. Robotnik gospodarczy - 

goniec 

1. Czapka ocieplona 

2. Ubranie robocze 

3. Trzewiki przemysłowe sk/gum 

4. Koszula flanelowa 

5. Kurtka ciepłochronna 

6. Rękawice ciepłe 

7. Rękawice ochronne drelichowe 

 

R 24 m-ce 

R 12 m-cy 

R 18 m-cy 

R 12 m-cy 

trzy okresy zimowe 

trzy okresy zimowe 

do zużycia 

2.  Robotnik gospodarczy - 

sprzątaczka 

1. Fartuch 

2. Trzewiki profilaktyczne 

3. Rękawice gumowe 

4. Buty gumowe 

R 18 m-cy 

R 12 m-cy 

0 do zużycia 

0 do zużycia 

 Kierowca 1. Fartuch biały 

2. Czepek biały 

3. Trzewiki antypoślizgowe 

4. Rękawice ochronne 

R 18 m-cy 

R 12 m-cy 

0 do zużycia 

0 do zużycia 

3. Pracownicy biurowi  

pracujący w terenie: 

a) ds. inwestycji 

b) mienia komunalnego 

1. Buty gumowe wg potrzeb 

2. Pokrycie p. deszczowe wg     

potrzeb 

0 do zużycia 

0 do zużycia 

 

4. Inni: 

- archiwista 

1. Fartuch drelichowy 0 do zużycia 
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Załącznik nr 3 

do regulaminu pracy 

Urzędu Gminy Bojanów 

 

 

Wykaz stanowisk i wysokość odpłatności za pranie odzieży roboczej 

 

 

 

Lp. 

 

Stanowisko pracy 

 

Kwota odpłatności 

 

Czas/okres wypłaty 

 

1. 

 

Robotnik gospodarczy- 

sprzątaczka 

 

10 zł / mies. 

 

 

raz na kwartał 

 

2. 
Robotnik gospodarczy 

Robotnik gospodarczy - goniec 

 

10 zł / mies. 

 

raz na kwartał 

 

3. 

 

Kierowca 

 

10 zł / mies. 

 

raz na kwartał 
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