
ZARZĄDZENIE Nr Or – 0152-13/2008 

WÓJTA GMINY  LUBRZA 

z dnia 14 sierpnia 2008r. 

 

w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

 Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy ( Dz. U z 

1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 

marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001r. Nr 143, poz. 1593 z 

późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje : 

 

§ 1. 

Ustala się Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Lubrzy stanowiący załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

 

§ 2. 

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2004 z 02 stycznia 2004r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu 

Gminy w Lubrzy. 

 

§ 3. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubrzy i wchodzi 

w Ŝycie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia. 

 

              Wójt Gminy 

         mgr Stanisław Jędrusik 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY W LUBRZY 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

 Regulamin pracy Urzędu Gminy Lubrza zwany dalej regulaminem ustala organizację i 
porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i 
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubrza. 
 

§ 2 
 

 Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych 
u pracodawcy bez względu na zajmowane stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy. 

 
§ 3 

 
 Ilekroć w dalszej części Regulaminu  pracy Urzędu Gminy Lubrza mowa jest o: 

1) regulaminie -  naleŜy przez to rozumieć Regulamin pracy Urzędu Gminy Lubrza, 
2) pracodawcy- naleŜy przez to rozumieć urząd reprezentowany przez Wójta lub 

upowaŜnioną przez niego osobę, 
3) pracowniku- naleŜy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w urzędzie na umowę o 

pracę bez względu na rodzaj i sposób nawiązania stosunku pracy, 
4) bezpośrednim przełoŜonym- naleŜy przez to rozumieć; w stosunku do sekretarza, 

skarbnika, kierowników i samodzielnych stanowisk – Wójta, w stosunku do 
pozostałych pracowników – sekretarza, kierownika lub wskazaną w zakresie 
czynności pracownika osobę wyznaczoną do bezpośredniego nadzoru, 

5) referatach – naleŜy przez to rozumieć jednostki organizacyjne urzędu bez względu na 
ich nazwę wyodrębnione  w schemacie organizacyjnym urzędu, 

6) kierowniku- naleŜy przez to rozumieć osobę kierującą referatem, 
7) przełoŜony wyŜszego szczebla – Wójt, Sekretarz, 
8) osobie niepełnosprawnej – naleŜy przez to rozumieć pracownika urzędu którego 

niepełnosprawność została potwierdzona stosownym orzeczeniem, 
9) teren urzędu – naleŜy przez to rozumieć budynek Urzędu Gminy, biuro Ośrodka 

Pomocy s Społecznej, GOKSiR, ZGKiM, parking Urzędu Gminy, 
 

§ 4 
 

 W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo 
niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach 
samorządowych, Kodeks pracy oraz inne ustawy i akty wykonawcze z zakresu prawa pracy. 

 
§ 5 

 
1. Informacje na temat toczących się postępowań administracyjnych wobec stron udzielane są 
przez pracowników Urzędu prowadzących przedmiotowe postępowanie. 
 
 2. Wszystkich informacji wychodzących na zewnątrz Urzędu Gminy, a dotyczących 
jego funkcjonowania udziela Wójt Gminy lub inne upowaŜnione przez niego osoby. 

 



II. ORGANIZACJA PRACY 
 

§ 6 
1. W urzędzie obowiązuje zasada z zastrzeŜeniem ust.2 wydawania pracownikom 

poleceń słuŜbowych przez bezpośredniego przełoŜonego. 
2. W szczególnych przypadkach polecenie słuŜbowe moŜe być wydane przez 

przełoŜonego wyŜszego szczebla wówczas pracownik zobowiązany jest polecenie to 
wykonać, po uprzednim zawiadomieniu swojego bezpośredniego przełoŜonego. W 
przypadku nieobecności bezpośredniego przełoŜonego pracownik polecenie 
wykonuje, a bezpośredniego przełoŜonego informuje o tym po jego powrocie do 
pracy. 

3. JeŜeli w przekonaniu pracownika polecenie jest niezgodne z prawem, powinien 
przedstawić  przełoŜonemu swoje  zastrzeŜenia; w razie pisemnego potwierdzenia 
wykonania  polecenia, powinien je wykonać zawiadamiając Wójta o zastrzeŜeniach. 

4. Pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według jego 
przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami. 

 
§ 7 

1. W urzędzie obowiązują następujące zasady przyjęć interesantów w sprawach skarg i 
wniosków: 

1) Wójt - w kaŜdy poniedziałek od godz. 13:00 do 16:00, po wcześniejszym 
ustaleniu terminu. 

2) sekretarz, skarbnik, kierownicy, oraz pracownicy na samodzielnych 
stanowiskach - codziennie w godzinach pracy. 

2. Zasady przyjęć interesantów o których mowa w ust. 1 powinny być podane do 
wiadomości interesantów w ogólnie dostępnym miejscu, w sposób zwyczajowo 
przyjęty np.  na tablicy ogłoszeń. 

3. Wójt moŜe w szczególnie uzasadnionych przypadkach określić inne godziny przyjęć o 
których mowa w ust.1  pkt 2. 

 
 

III. PRAWA I OBOWI ĄZKI PRACODAWCY 
  

§ 8 
Pracodawca ma w szczególności obowiązek: 
 

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 
przy wykorzystaniu uzdolnień i kwalifikacji pracowników, 

3) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prowadzenia 
systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz kierowania ich na profilaktyczne badania lekarskie, 

4) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia, 
5) ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
6) zaspakajania w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników, 
7) wpływania  na kształtowanie w zakładzie pracy przyjętych ogólnie zasad 

współŜycia społecznego, 



8) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej 
przez poszczególnych pracowników, 

9) prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 
osobowych pracowników, 

10) niezwłocznego wydania pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub 
wygaśnięciem stosunku pracy świadectwa pracy, bez uzaleŜniania tego od 
wcześniejszego rozliczenia się pracownika, 

11) niestosowania i niedopuszczania do jakichkolwiek form dyskryminacji w pracy i 
w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność związkową, pochodzenie 
etniczne, orientację seksualną, a takŜe bez względu na zatrudnienie na czas 
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, 

12) przeciwdziałanie mobbingowi, 
13) nie dopuszczać do pracy pracownika, jeśli zachodzi uzasadnione  podejrzenie, Ŝe 

wstawił się do pracy w stanie po spoŜyciu alkoholu lub uŜyciu środków 
odurzających albo uŜywał ich w czasie godzin lub miejscu pracy.  

  
§ 9 

 
Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do: 
 

1) korzystania z wyników wykonywanej pracy przez pracowników, 
2) wydawania pracownikom wiąŜących poleceń dotyczących pracy w zakresie w jakim 

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

3) określania zakresu obowiązków pracowniczych kaŜdego z pracowników zgodnie z 
postanowieniami umów o pracę i obowiązującymi przepisami. 

 
 

 
IV. PRAWA I OBOWI ĄZKI PRACOWNIKA 

 
§ 10 

 
Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do: 

1) zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i 
posiadanymi kwalifikacjami, 

2) otrzymywania terminowego wynagrodzenia za pracę, 
3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze 

oraz w okresach urlopu, 
4) jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania 

jednakowych obowiązków, 
5) wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP, 
6) tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników. 

 
§ 11 

 
 Od momentu przyjęcia do pracy pracownik samorządowy zobowiązany jest 
wykonywać swoją pracę wydajnie i profesjonalnie. Obowiązkiem pracownika jest: 

1) przestrzeganie, prawa, 



2) przestrzeganie ustalonego u pracodawcy czasu pracy, 
3) przestrzeganie regulaminu i ustalonego w urzędzie porządku, 
4) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń zwierzchnika, 
5) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpoŜarowych, 
6) przejawianie koleŜeńskiego stosunku do współpracowników, podwładnych, 
7) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, 
8) zachowanie uprzejmości i Ŝyczliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, 

podwładnymi, współpracownikami, oraz w kontaktach z petentami, 
9) noszenie stosownego  ubioru do stanowiska pracy, 
10) wykonywanie pracy i poleceń przełoŜonych w sposób zgodny z prawem, 

optymalnie wykorzystując do tego dostępne środki pracy, wiedzę i doświadczenie 
zawodowe, 

11) dbanie o naleŜyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz ład i 
porządek w miejscu pracy, 

12) uŜywanie środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie do 
wykonywania zadań słuŜbowych, 

13) zachowanie tajemnicy państwowej i słuŜbowej w zakresie przez prawo 
przewidzianym, 

14) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie 
dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu jeŜeli prawo tego nie zabrania, 

15) uŜywanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieŜy i obuwia 
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, wyłącznie w czasie 
wykonywania pracy określonej w umowie o pracę lub wynikającej z poleceń 
przełoŜonych, 

16) naleŜyte zabezpieczenie po zakończeniu pracy; narzędzi, urządzeń   i pomieszczeń 
pracy.  

 
§ 12 

 
1. KaŜdy pracownik przystępujący do pracy obowiązany jest: 
1) przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na 

zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną 
nad pracownikami; wyŜej wymienione orzeczenie wydaje lekarz uprawniony do 
badań profilaktycznych m. in. w oparciu o skierowanie wydane pracownikowi przez 
pracodawcę, 

2) wypełnić kwestionariusz osobowy oraz przedłoŜyć fotografię, 
3) przedłoŜyć niezwłocznie świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawców 

lub inne dokumenty niezbędne do określenia uprawnień pracowniczych, 
4) przedłoŜyć niezwłocznie świadectwa lub dyplomy ukończenia szkoły, 
5)  przedłoŜyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, 
6) zapoznać się z regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na stanowisku 

pracy, 
7) odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów 

przeciwpoŜarowych, 
8) zaznajomić się z zakresem czynności. 
 
2. Dokumenty wymienione w punktach 3-5 przedkłada pracownik w kopiach, które 

złoŜone zostają do jego akt osobowych, natomiast ich oryginały przedstawia się 
pracodawcy do wglądu. 



 
§ 13 

 Stosunki pracy pracowników samorządowych ulegają rozwiązaniu na zasadach i w 
terminach przewidzianych w ustawie o pracownikach samorządowych i w Kodeksie 
Pracy. 

 
§ 14 

 W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik zobowiązany jest 
rozliczyć się z pracodawcą z pobranych zaliczek i poŜyczek, pobranych materiałów, 
wyposaŜenia (sprzętu komputerowego) itp.  
 

§ 15 
 

Do cięŜkich naruszeń przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w 
rozumieniu art. 52 § 1 pkt. 1 k.p. naleŜy: 

1) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, które mogłoby narazić pracodawcę na 
szkodę, 

2) raŜąca niedbałość o narzędzia i powierzone materiały, 
3) wykonywanie prac niezwiązanych ze stosunkiem pracy, 
4) odmowa wykonania przez pracownika polecenia Wójta jak i bezpośredniego 

przełoŜonego dot. wykonania pracy, 
5) nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy, częste spóźnianie się lub 

samowolne opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, 
 
6) naduŜywanie przez pracownika świadczeń z ubezpieczenia społecznego i 
świadczeń z funduszu socjalnego, 

7) popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa 
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, 

8) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy, 
9) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub po spoŜyciu innego środka 

odurzającego albo spoŜywanie alkoholu lub innego środka odurzającego w 
miejscu pracy, 

10) uporczywe naruszanie przepisów zasad bhp oraz przepisów 
przeciwpoŜarowych, 

11) wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej w zwolnieniu lekarskim 
niezdolności do pracy lub wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego  w sposób 
raŜąco niezgodny z jego celem, 

12) działania lub zachowania uznane w kodeksie pracy za mobbing. 
 
 

V. CZAS PRACY 
 

1. Czasem pracy jest czas, w którym w którym pracownik pozostaje w dyspozycji 
pracodawcy w siedzibie zakładu  pracy lub w innym miejscu przeznaczonym do 
wykonywania pracy. 

2. Cały czas powinien być przeznaczony na wykonywanie pracy. 
 
 
 
 



§ 16 
1.U pracodawcy kaŜda sobota jest dniem wolnym od pracy, wynikającym          z zasady 
średnio pięciodniowego tygodnia pracy. 

2.Pracownik ma prawo do co najmniej 11- godzinnego dobowego nieprzerwanego 
odpoczynku oraz co najmniej 35- godzinnego nieprzerwanego odpoczynku 
tygodniowego. 

 
§ 17 

1. Czas pracy pracownika samorządowego wynosi osiem godzin na dobę i przeciętnie 40 
godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. 

2. Do czasu pracy wlicza się 15- minutową przerwę na spoŜycie posiłku i odpoczynek, 
3. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15- minutowej przerwy w pracy na 

gimnastykę usprawniającą lub na wypoczynek. Czas przerwy wlicza się do czasu 
pracy. 

4. Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku. 
5. Praca w Urzędzie odbywa się pomiędzy godzinami 7:00 a 15:00, za wyjątkiem 

poniedziałku w którym Urząd jest czynny od 8:00 do 16:00. 
6. Pracownik obsługi – sprzątaczka pracuje w godzinach od 15:00 do 19:00. 

 
 § 18 

1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a takŜe praca 
wykonywana ponad przedłuŜony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z 
obowiązującego pracownika systemu i rozkładu  czasu pracy stanowi pracę w 
godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tylko w razie:  

a) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony Ŝycia ludzkiego albo 
dla ochrony mienia lub usunięcia awarii, 

b) szczególnych potrzeb pracodawcy. 
 
  2. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy godziny rozpoczęcia 
i zakończenia pracy ustala Wójt.                       
 

3. Wykonywanie pracy poza ustalonymi (w ust. 1, pkt 1 i 2)                                     
godzinami pracy następuje wyłącznie na polecenie słuŜbowe Wójta, sekretarza, lub 
kierownika po zgłoszeniu tego faktu  u Inspektora ds. Organizacyjnych i Kadrowych. 

 
§ 19 

 Pracownicy zarządzający zakładem pracy tj. Wójt, sekretarz, skarbnik  i kierownicy  
wykonują w razie konieczności pracę poza  godzinami określonymi w § 17 pkt 5 bez prawa 
do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych 
 

§ 20 
1. Pracownikom za pracę w godzinach nadliczbowych lub  w niedzielę i święta przysługuje 
prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeŜeli w 
zamian za pracę w tym dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. 
2. Za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika moŜe być udzielony czas 
wolny wg. zasady „godzina za godzinę” 
3. Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy 
przysługuje w zamian dzień wolny od pracy w innym terminie w ciągu 3 miesięcy. 
4. Ewidencję nadgodzin prowadzi  Inspektor ds. Organizacyjnych i Kadrowych. 
 



 
VI. OBECNOŚĆ W PRACY, USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNO ŚCI I 

SPOŹNIEŃ 
 

§ 21 
Pracownik przychodząc do pracy obowiązany jest ten fakt potwierdzić własnoręcznym 
podpisem na liście obecności znajdującej się w sekretariacie Urzędu nie później niŜ 10 minut 
po rozpoczęciu pracy.  

1. W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, Ŝe 
pracownik nie wykonuje pracy, a cięŜar dowodu przeciwnego spoczywa na 
pracowniku. 

2. Listy obecności  przechowywane są w biurze Sekretarza Gminy. 
3. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kaŜdego pracownika: pracę w 

niedzielę i święta, w godzinach nadliczbowych, w dodatkowe dni wolne od pracy, a 
takŜe dyŜury, urlopy, zwolnienia od pracy, inne usprawiedliwione i 
nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. 

4. Pracownik ma prawo wglądu do ewidencji pracy. 
5. Kontrola rejestracji czasu pracy i ewidencji nieobecności w pracy dokonuje na 

bieŜąco bezpośredni przełoŜony a  Inspektor ds. Organizacyjnych i Kadrowych 
wykonuje kontrolę ogólną i dokonuje rozliczenia czasu pracy. 

 
§ 22 

 Opuszczenie terenu urzędu w czasie godzin pracy wymaga uprzedniej zgody 
bezpośredniego przełoŜonego. Niedopuszczalna jest równieŜ zmiana stanowiska pracy i 
wyznaczonych godzin pracy. 

 
§ 23 

 Wyjście w czasie pracy poza teren urzędu moŜe nastąpić za zgodą pracodawcy bądź 
osoby przez niego upowaŜnionej. 
 

§ 24 
 Wszelkie wyjścia w godzinach pracy, tak słuŜbowe jak i prywatne, po uzyskaniu 
zgody przełoŜonego odnotowywane są w rejestrze wyjść słuŜbowych i rejestrze wyjść 
prywatnych, które znajdują się w Sekretariacie Urzędu. 

 
§ 25 

1) Czas zwolnienia przeznaczony na wyjścia prywatne pracownik jest zobowiązany 
odpracować. Czas odpracowania przez pracownika zwolnienia nie stanowi pracy 
w godzinach nadliczbowych. 

 
§ 26 

1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić swojego przełoŜonego lub 
referat o przyczynie nieobecności nie później jednak niŜ następnego dnia roboczego – 
osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków 
komunikacji. 

2. W sytuacjach szczególnych pracownik moŜe dostarczyć niezbędne dowody 
poświadczające przyczynę swojej nieobecności w pierwszym dniu po przybyciu do 
pracy. 

 
 



§ 27 
 W razie spóźnienia się do pracy pracownik obowiązany jest niezwłocznie po 
przybyciu zawiadomić swojego bezpośredniego przełoŜonego o przyczynie spóźnienia. 

 
 

§ 28 
1. Spóźnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, o ile spowodowane 

jest: 
1) chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny pracownika, 

pod warunkiem przedłoŜenia stosownego zwolnienia lekarskiego, 
2) odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłoŜenia 

stosownej decyzji inspektora sanitarnego, 
3) koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu 

nieprzewidzianego zamknięcia Ŝłobka, przedszkola lub szkoły do której 
dziecko uczęszcza, 

4) wykonywania obowiązków określonych w przepisach o powszechnym 
obowiązku obrony, pod warunkiem okazania stosownego wezwania, 

5) wezwaniem w charakterze strony, świadka, tłumacza, lub biegłego przez 
odpowiedni organ sądowy lub administracyjny, pod warunkiem 
przedstawienia stosownego wezwania lub adnotacji urzędowej o wykonaniu 
tego obowiązku, 

6) oświadczeniem pracownika odbywającemu podróŜ słuŜbową w godzinach 
nocnych, zakończonej w takim czasie, Ŝe, do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 
godzin, w warunkach uniemoŜliwiających odpoczynek nocny, 

7) innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

2. Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność pracownik jest zobowiązany przedłoŜyć 
pracodawcy najpóźniej w chwili powrotu do pracy po okresie nieobecności. 

 
§ 29 

 Wyjazdy słuŜbowe odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu                   
(delegacji) podpisanej przez pracodawcę. 

 
 

VII. PORZĄDEK PRACY 
 

§ 30 
 Po zakończeniu pracy kaŜdy pracownik obowiązany jest uporządkować swoje 
stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu pieczęcie, narzędzia, sprzęt, dokumenty i 
pieniądze. 
 

§ 31 
Pracownik opuszczający pomieszczenia pracy jako ostatni zobowiązany jest do: 

a) zabezpieczenia swojego stanowiska pracy, 
b) sprawdzenia i zabezpieczenia wszystkich urządzeń elektrycznych, 
c) zamknięcia okien i drzwi, 

 
 
 
 



§ 32 
 Przebywanie pracownika na terenie Urzędu poza godzinami pracy moŜe nastąpić w 
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy. 
 
 

§ 33 
Pracownikom zabrania się: 

a) spoŜywanie na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych, 
b) palenia tytoniu na terenie zakładu za wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego, 
c) opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełoŜonego miejsca pracy, 
d) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełoŜonego jakichkolwiek rzeczy nie 

będących własnością pracownika, 
e) wykorzystania bez zgody przełoŜonego sprzętu i materiałów pracodawcy niezgodnie z 

przeznaczeniem – do czynności nie związanych                           z wykonywaną pracą, 
f) przychodzenia do pracy w niestosownym ubraniu do wykonywanych czynności. 

 
 
 

VIII. URLOPY WYPOCZYNKOWE I  OKOLICZNO ŚCIOWE ZWOLNIENIA 
OD PRACY 

 
§ 34 

1. pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia w wymiarze: 
a) 2 dni – na okoliczność ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo 

zgonu i pogrzebu małŜonka  pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, 
ojczyma lub macochy, 

b) 1 dnia -  na okoliczność ślubu dziecka, pracownika albo zgonu                i 
pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka,               a takŜe 
innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią 
opieką. 

2. Zwolnienia wymienione w ust. 1 udzielone są w dniach następujących po 
zdarzeniu uzasadniającym ich udzielenie, ewentualnie w dniu wystąpieniu 
zdarzenia. 

3. Po wykorzystaniu przedmiotowego zwolnienia pracownik obowiązany jest 
przedstawić odpis aktu stanu cywilnego, dotyczący zdarzenia uzasadniającego 
udzielenie zwolnienia. 

4. JeŜeli pracownik korzysta juŜ w tym okresie z urlopu wypoczynkowego lub 
niezdolności do pracy z powodu choroby, to nie przysługują mu zwolnienia 
okolicznościowe omówione w niniejszym paragrafie. 

 
§ 35 

1. Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze i wg zasad określonych w Kodeksie Pracy. Pracownik 
nie moŜe zrzec się prawa do urlopu. 

2. Urlopy udzielane są w terminie zaproponowanym przez pracownika                   i 
zaakceptowanym przez pracodawcę. 

3. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma 
obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego 
roku kalendarzowego. 



4. Urlop moŜe być na wniosek pracownika podzielony na części. Co najmniej jedna część 
urlopu powinna obejmować nie mniej niŜ 14 kolejnych dni kalendarzowych, do których 
zaliczamy oprócz dni korzystania z urlopu równieŜ dni wolne przypadające przed, w 
trakcie i po zakończeniu korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego. 

 
§ 36 

1. Wykorzystanie urlopu przez pracownika powinno nastąpić w roku kalendarzowym w 
którym pracownik nabył do niego prawo, poza czterema dniami ( tzw. urlop na 
Ŝądanie ). 

2. KaŜdy pracownik przed rozpoczęciem urlopu winien złoŜyć wniosek             o urlop 
wypoczynkowy. 

3. Wniosek pracownika o którym mowa w ust. 2 podpisuje bezpośredni przełoŜony 
zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy Lubrza. 

4. Za właściwą organizację pracy w tym równieŜ za wykorzystanie urlopów 
wypoczynkowych odpowiada bezpośredni przełoŜony. 

5. O przesunięciu terminu urlopu lub odwołania pracownika z urlopu decyduje Wójt, 
sekretarz lub bezpośredni przełoŜony. 

6. W wyjątkowych okolicznościach, które nie były znane w chwili rozpoczynania 
urlopu, pracodawca moŜe odwołać pracownika z urlopu. Pracodawca ponosi koszty 
związane z odwołaniem pracownika z urlopu. 

7. Pracodawca moŜe zobowiązać pracownika będącego na urlopie do podania sposobu 
kontaktu  w sytuacjach szczególnych.  

 
§ 37 

1. Pracownik moŜe wykorzystać cztery dni urlopu w terminie przez siebie wskazanym. 
2. W celu wykorzystania urlopu na Ŝądanie o którym mowa w ust.1 pracownik zgłasza 

Ŝądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu bezpośredniemu 
przełoŜonemu  w godzinach pracy Urzędu. 

 
§ 38 

1. Z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego pracownik powinien wystąpić 
co najmniej 7 dni przed wskazanym przez siebie terminem skorzystania z tego urlopu. 

2. Wniosek powinien zawierać propozycję czasu trwania urlopu bezpłatnego. 
3. W razie późniejszego zgłoszenia wniosku, urlop bezpłatny moŜe być udzielony w 

terminie wskazanym przez pracownika, jeŜeli jest to spowodowane szczególnymi 
sytuacjami Ŝyciowymi. 

 
 §  39 

1. śadna nieobecność pracownika nie moŜe spowodować zakłóceń w funkcjonowaniu 
urzędu. 

2. Obowiązek zastępowania osoby nieobecnej uregulowany powinien być w zakresie 
czynności, odpowiedzialności i uprawnień pracownika. 

 
 

IX. WYPŁATA WYNAGRODZENIA 
 

§ 40 
 Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o 
pracę. 

 



§ 41 
1. W Urzędzie wynagrodzenie miesięczne jest wypłacane z dołu, nie później niŜ do 28 

dnia kaŜdego miesiąca. 
2. JeŜeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu 

poprzedzającym. 
 

§ 42 
 Wynagrodzenie wypłacane jest do rąk pracownika lub osoby pisemnie przez niego 
upowaŜnionej. 

 
§ 43 

1. Po wyraŜeniu pisemnej zgody wynagrodzenie pracownika moŜe zostać przekazane na 
określone przez niego konto bankowe. 

2. W przypadku przekazania wynagrodzenia na konto bankowe, wynagrodzenie to 
przekazane winno być w takim czasie, aby pracownik mógł je podjąć z konta w dniu 
określonym w paragrafie 41. 

3. Wypłata wynagrodzenia odbywa się w kasie zlokalizowanej w siedzibie Urzędu. 
 

 
X. WYRÓśNIENIA I NAGRODY 

 
§ 44 

1. Za przejawianie inicjatyw w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w 
pracy mogą być przyznane nagrody pienięŜne i wyróŜnienia. 

2. Nagrody i wyróŜnienia przyznaje Wójt Gminy Lubrza, a odpisy zawiadomień 
składa się do akt osobowych pracowników. 

 
 

XI. KARY PORZ ĄDKOWE 
 

§  45 
1. Z zastrzeŜeniem przepisów odrębnych dotyczących odpowiedzialności porządkowej i 

dyscyplinarnej pracowników samorządowych i pracowników mianowanych za nie 
przestrzeganie obowiązków wskazanych w § 11, 15, 22, 23, 24, 34 oraz za naruszenie 
obowiązków pracowniczych zawartych w § 15 niniejszego regulaminu pracodawca 
moŜe stosować w trybie określonym w odrębnych przepisach: 

a) karę upomnienia, 
b) karę nagany, 
c) karę pienięŜną. 

2. Kara pienięŜna za jedno przekroczenie, jak i za kaŜdy dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności, nie moŜe być wyŜsza od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a 
łącznie kary pienięŜne nie mogą przewyŜszać dziesiątej części wynagrodzenia 
przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń o których mowa w 
art. 87 paragr.1 pkt 1-3 K.P. 

3. Wpływy z kar pienięŜnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

4. Karę stosuje Wójt  po zapoznaniu się z wnioskiem bezpośredniego przełoŜonego i 
uprzednim wysłuchaniu pracownika. Pracownik otrzymuje zawiadomienie o ukaraniu 
na piśmie. Odpis pisma składa się w aktach osobowych pracownika. 

5. JeŜeli udzielenie kary nastąpiło z naruszeniem prawa: 



a) pracownik samorządowy mianowany moŜe wnieść odwołanie od kary 
upomnienia w terminie 3 dni od zawiadomienia go o udzieleniu kary 

b) pracownik zatrudniony na umowę o pracę moŜe wnieść sprzeciw od kary w 
terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. 

c) w przypadku nie uwzględnienia  odwołania przez pracodawcę pracownik ma 
prawo odwołać się w stosownym terminie do sądu pracy 

6. Zarówno odwołanie jak i sprzeciw wnosi się do Wójta. 
7. Wójt  decyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania czy sprzeciwu. JeŜeli 

sprzeciw nie zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od daty wniesienia oznacza to Ŝe 
został uwzględniony. 

8. Po roku nienagannej pracy karę uwaŜa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o 
ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika. 

9. Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po 
ukaraniu kierownik zakładu moŜe uznać karę za niebyłą przed upływem roku. 

10.  Pracodawca nie moŜe zastosować jednocześnie kilku kar porządkowych. 
                         

 
 

XII. BEZPIECZE ŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

§  46 
1. Podstawowym obowiązkiem kaŜdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpoŜarowych.              W szczególności kaŜdy 
pracownik jest zobowiązany; 

a) znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpoŜarowe, 
b) uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach  i ćwiczeniach z 

zakresu BHP i ochrony przeciwpoŜarowej, 
c) dbać porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu, 
d) poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz 

stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich, 
e) niezwłocznie informować przełoŜonych o zauwaŜonych wypadkach w miejscu 

pracy lub o stwierdzonych zagroŜeniach Ŝycia i zdrowia, 
f) lojalnie współdziałać z pracodawcą przełoŜonymi w wykonywaniu obowiązków 

dotyczących BHP. 
2.  Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, a w szczególności z działem X kodeksu pracy i 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 123, poz. 844 ze zm.) 
3. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych ust. 1, w 
szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub 
zagroŜeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad 
warunkami pracy, w tym organów społecznego nadzoru oraz wskazań lekarskich. W 
szczególności pracodawca jest zobowiązany do: 

a) organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy, 

b) zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami o 
ochronie przeciwpoŜarowej przeprowadzania szkoleń  w tym zakresie, 

c) kierowanie pracowników na badania lekarskie, 



d) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposaŜenia technicznego 
oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich 
stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 
§ 47 

Zabrania się pracownikom; 
a. wykorzystywania wyposaŜenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem, 
b. samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposaŜenia technicznego 

bez upowaŜnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełoŜonego. 
 

§ 48 
1.Pracodawca moŜe dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w 

przypadku gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe, oraz 
odbył niezbędne szkolenia wstępne            w zakresie BHP, i ochrony 
przeciwpoŜarowej. Jeśli wykonywanie danej pracy wymaga stosowania 
środków ochrony indywidualnej lub odzieŜy i ubrania roboczego, 
dopuszczenie do pracy moŜe nastąpić wyłącznie po odpowiednim 
wyposaŜeniu w nie danego pracownika 

2.JeŜeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie 
zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia pracownika lub innych osób pracownik ma 
prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie 
zawiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełoŜonego 

3.JeŜeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagroŜenia określonego w ust.2, 
pracownik powinien niezwłocznie oddalić się z miejsca zagroŜenia i 
niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełoŜonego. 

4.Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych w § 48 ust. 1,2 i 
3 pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia. 

 
 

XIII. OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH 
 

§ 49 
       
W Urzędzie nie zatrudnia się młodocianych. 

 
§ 50 

Nie wolno zatrudniać kobiet: 
     1)  przy pracach w warunkach naraŜenia na promieniowanie jonizujące, jeŜeli mogą    
          być przekroczone wartości dawek ustalonych dla pracowników bezpośrednio   
           naraŜonych, 

2) w ciąŜy przy pracach w warunkach naraŜenia na działanie pola 
elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości; prace w naraŜeniu na 
promieniowanie jonizujące w warunkach w których istnieje moŜliwość działania 
na kobietę dawek większych od 0,3 dopuszczalnej wartości dawki ustalonej dla 
pracowników naraŜonych bezpośrednio. 

 
§ 51 

1. Kobiety w ciąŜy nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze 
nocnej. 

2. Kobiety w ciąŜy nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 



3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody 
zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak równieŜ delegować 
poza stałe miejsce pracy. 

 
§ 52 

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy 
wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niŜ jedno dziecko ma prawo do 
dwóch przerw w pracy po 45 minut kaŜda. 

2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niŜ 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie 
nie przysługują. JeŜeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, 
przysługuje jedna przerwa na karmienie. 

 
 
 

XIV. PRZEPISY KO ŃCOWE 
 

§ 53. 
1. Z treścią regulaminu zapoznaje pracownika bezpośredni przełoŜony. 
2. Pracownik po zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu potwierdza ten fakt przez 

złoŜenie stosownego oświadczenia. 
 

§ 54. 
 Uregulowanie niniejszego regulaminu naleŜy stosować odpowiednio takŜe do 
bezrobotnego odbywającego staŜ w Urzędzie. 

 
§ 55. 

 Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje Wójt, sekretarz,  oraz 
kierownicy. 

 
§ 56. 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio 
przepisy: 

1) ustawy o pracownikach samorządowych, 
2) ustawy o pracownikach urzędów państwowych,  
3) Kodeksu Pracy. 

 
§ 57. 

1. Regulamin pracy został ustalony na czas nieoznaczony. 
2. Regulamin moŜe być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w tym samym 

trybie co jego ustanowienie lub przez wprowadzenie nowego regulaminu. 
3. Wszelkie zmiany regulaminu dokonywane będą w formie zarządzenia. 

 
4. Regulamin wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości 

pracownikom i ogłoszenia w Internecie. 
 

5. Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Gminy Lubrza, a takŜe inne przepisy związane 
ze stosunkiem pracy są do wglądu w Referacie ds. Organizacyjnych i Kadrowych. 

 
 


