
REGULAMIN PRACY 
URZĘDU  MIASTA W NOWYM TARGU 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Regulamin pracy  ustala organizację i porządek wewnętrzny w Urzędzie, a także prawa  
i obowiązki  pracodawcy i pracowników. 
2. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników Urzędu , bez względu na zajmowane 
stanowisko i wymiar czasu pracy. 

§ 2 
 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) przepisach prawa pracy - oznacza to ustawę Kodeks Pracy oraz przepisy wydane na jej 
podstawie, 

2) pracodawcy - oznacza to Urząd  Miasta w Nowym Targu 
3) kierowniku zakładu prac - oznacza to Burmistrza Miasta Nowego Targu, 
4) pracownikach zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy – oznacza to 

Burmistrza Miasta, jego Zastępców, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, 
5) kierownikach wyodrębnionych komórek –  oznacza to naczelników Wydziałów, 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Komendanta Straży Miejskiej, Kierowników 
Referatów, 

6) pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie 
powołania (mianowania) w Urzędzie Miasta w Nowym Targu, 

7) okresie rozliczeniowym –ustala się  trzymiesięczny okres rozliczeniowy.  
 

 
 

II. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI  PRACODAWCY 
 

§ 3 
1. Pracodawca ma w szczególności obowiązek: 

1) zapewniania pracownikom  przydział pracy zgodny  z treścią zawartej umowy  
2) zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z: zakresem obowiązków, 

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz 
podstawowymi uprawnieniami pracowniczymi, 

3) 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, 

4) organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy 
zwłaszcza pracy monotonnej i wykonywanej w ustalonym tempie,  

5) zapewniania  bezpiecznych  i higienicznych warunków  pracy oraz prowadzenia  
szkoleń na ten temat, 

6) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń, 



7) dostarczania pracownikom środków czystości, 
8) prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracowników, 
9)  ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
10) stwarzania pracownikom, podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły, 

warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy. 
11) zaspakajania w miarę posiadanych środków, socjalne potrzeby pracowników , 
12) wpływania na kształtowanie  w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, 
13) niezwłocznego wydania pracownikowi, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem 

stosunku pracy, świadectwa pracy, bez uzależniania tego od wcześniejszego 
rozliczenia się pracownika, 

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

15) zapewniać  pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac  
i liczby zatrudnionych pracowników. 

2. Pracodawca zobowiązany jest do równego traktowania pracowników w zakresie 
nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz 
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Z treścią przepisów 
dotyczących równego traktowania, pracownicy mogą się zapoznać u pracownika 
prowadzącego sprawy kadr. Pracownicy zapoznają się z odpowiednimi przepisami Kodeksu 
pracy i podpisują stosowne oświadczenia, które zostają dołączane do akt osobowych. 

3. Pracodawca ma obowiązek 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 niepełnym wymiarze czasu pracy. 

4. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.  
5. Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do: 

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

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

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

6. Za pomocą stanowiska ds. kadr pracodawca informuje pracowników o możliwości 
zatrudnienia  w pełnym i niepełnym wymiarze  czasu pracy, a pracowników zatrudnionych 
na czas określony o wolnych miejscach.  

7. Pracodawca zapoznaje pracowników z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez 
niego pracy oraz każdorazowo na życzenie pracownika. Podpisane oświadczenie  
o zapoznaniu się z jego treścią dołączane jest do akt osobowych pracownika.  

8. Regulamin Pracy znajduje się do wglądu na stanowisku ds. kadr w Wydziale 
Organizacyjnym. 

 
 
 
 
 



III. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA 
 

§ 4 
1. Pracownik jest zobowiązany dbać o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem 

interesów Państwa, Miasta, jego jednostek pomocniczych oraz indywidualnych interesów 
obywateli. 

2. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania  takich samych 
obowiązków dotyczy to  w szczególności równego traktowania w zatrudnieniu. 

3. Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do : 
1) zatrudnienia  na stanowisku pracy zgodnie z umową  i posiadanymi kwalifikacjami, 
2) terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę, 
3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze 

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

jednakowych obowiązków. 
5) wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP, tworzenia  

i przystępowania  do organizacji reprezentujących pracowników. 
4. Pracownik jest  obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do 

poleceń przełożonych, dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami lub 
umową o pracę. 

5. Pracownik ma w szczególności obowiązek: 
1) przestrzegać ustalonego w zakładzie czasu pracy, 
2) przestrzegać ustalonego w zakładzie porządku i regulaminu pracy, 
3) przestrzegać przepisy i zasady bhp oraz przeciwpożarowe, 
4) dbać o przestrzeganie w zakładzie zasad współżycia społecznego, okazywać 

koleżeński stosunek współpracownikom, 
5) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie i użytkować je zgodnie  

z przeznaczeniem, 
6) zachowywać porządek na swoim stanowisku pracy, 
7) zachowywać porządek i czystość we wszystkich pomieszczeniach, 
8) zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić 

pracodawcę na szkodę, a w szczególności: przechowywać dokumenty (narzędzia  
i materiały) w miejscu do tego przeznaczonym, po zakończeniu pracy odpowiednio 
zabezpieczyć dokumenty, narzędzia i materiały. 

6. Pracownikom zabrania się : 
1) spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków 

odurzających oraz przebywania na terenie  zakładu pracy pod wpływem takich 
napojów lub środków, 

2) palenia tytoniu na terenie zakładu pracy, oprócz miejsc do tego wyznaczonych, które 
zostaną wyraźnie oznaczone, 

3) opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy, 
4) wynoszenie z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie 

będących własnością pracownika, 
5) wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do 

czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą. 
 



7. Pracownik nie może w zakresie ustalonym odrębną umową prowadzić działalności 
konkurencyjnej wobec pracodawcy . 

 
 

IV. UMOWA O PRACĘ 
 

§ 5 
1. Umowa o pracę  powinna zostać zawarta na piśmie z określeniem stron umowy, rodzaju 

umowy, daty jej zawarcia, oraz warunków pracy i płacy w szczególności: 
− rodzaju pracy i miejsca jej wykonywania , 
− terminu rozpoczęcia pracy, 
− wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy ze wskazaniem 

składników wynagrodzenia, 
− wymiaru czasu pracy. 

2. Jeżeli umowa nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej  
w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić na piśmie ustalenia co rodzaju 
umowy oraz jej warunków.  

3. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników na piśmie w terminie 7 dni od 
zawarcia umowy o pracę o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 
częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości 
okresu wypowiedzenia. 

4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. 
5. Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę z zastosowaniem co 

najmniej 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, przysługuje w okresie wypowiedzenia 
zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia  
w następującym wymiarze: 
− 2 dni robocze – w okresie  2-tygodniowego i miesięcznego wypowiedzenia , 
− 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. 

 
 

V. CZAS PRACY 
 

§ 6 
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy  

w siedzibie zakładu lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 
2. Czas pracy winien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. 
3. Załatwianie spraw prywatnych ,społecznych itp. powinno odbywać się poza godzinami 

pracy. 
4. Wyjście poza teren zakładu pracy może nastąpić za zgodą pracodawcy lub  osoby przez 

niego upoważnionej.  
5. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy każdego pracownika, celem prawidłowego 

ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,  
z uwzględnieniem pracy w  godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele  
i święta- w przyjętym trzymiesięcznym okresie  rozliczeniowym. 



6. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,  
w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

7. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć 
przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym  

8. Ustala  się dla pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu pięciodniowy tydzień pracy  
z następującym   rozkładem  i wymiarem  czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia; 
− poniedziałek   od godz. 900    do 1700 
− od wtorku do piątku  od godz. 730    do 1530 

8. Do czasu pracy wlicza się 15-minutową przerwę na spożycie posiłku. 
9. W czasie dnia pracy pracownikowi może zostać udzielona przerwa, nie przekraczająca  

60 minut, przeznaczona na załatwienie spraw osobistych. Przerwa ta nie jest wliczana do 
czasu pracy. O udzieleniu przerwy i jej długości decyduje bezpośredni przełożony 
zainteresowanego pracownika. 

10. Czas pracy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin ustala się indywidualnie . 
11. Rozkład czasu pracy radcy prawnego ustala  Burmistrz zgodnie ustawą o radcach 

prawnych. 
12. Ustala się harmonogram pracy sprzątaczek: 

− od poniedziałki do piątku  od godz. 1200    do 2000 
13. Czas pracy Straży Miejskiej ustala się : 

− poniedziałek, wtorek, środa, piątek  w godz. od 700 do 2100 
− czwartek, sobota    w godz. od 500 do 2000 

Czas pracy Straży Miejskiej może odbiegać od ustalonych na wyraźne  pisemne polecenie 
Burmistrza Miasta, jeżeli przemawia za tym charakter wykonywanych zadań służbowych  
i wynikających potrzeb. 

14. Indywidualne rozkłady czasu pracy dla poszczególnych pracowników, odbiegające od 
godzin określonych w ust.7. mogą być ustalane przez Burmistrza, jeżeli przemawia za tym 
charakter wykonywanych zadań służbowych i nie pozostaje w kolizji z przyjmowaniem 
stron w Urzędzie. 

 
§ 7 

Burmistrz Miasta odrębnym zarządzeniem może ustalić jeden dzień w tygodniu, tzw. dniem 
wewnętrznej pracy Urzędu, tj. bez przyjmowania stron. 
 

§ 8 
1. Za porę nocną przyjmuje się czas  ośmiu godzin pomiędzy godzinami 2100 a 500.  
2. Za pracę w niedzielę i święta przyjmuje się pracę w godzinach od 600 rano w dzień 

świąteczny lub niedzielę do 600 rano dnia następnego. 
3. W porze nocnej nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży oraz - bez ich zgody - kobiet 

opiekujących się dziećmi w wieku do czterech lat lub pracowników, którzy chcą z tego 
prawa skorzystać zamiast matki. 

4. Praca w godzinach nocnych jest dozwolona tylko na wyraźne polecenie przełożonego. 
5. Za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę 

pracy w porze nocnej, w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalanego na podstawie odrębnych przepisów . 



§ 9 
1. Pracownikowi, zatrudnionemu w niedzielę i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić 

inny dzień wolny od pracy: 
1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub 

następujących po takiej niedzieli. 
2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego  

2. Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad obowiązujące w zakładzie dobowe  
i tygodniowe normy czasu, czyli ponad 8 godz. na dobę oraz ponad 40 godz. w tygodniu. 
Praca w godzinach nadliczbowych odbywa się tylko na wyraźne pisemne polecenie 
Burmistrza Miasta i jest dopuszczalna tylko w przypadku:  
a) konieczności prowadzenia akcji ratunkowej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, 

dla ochrony mienia lub usunięcia awarii, 
b) szczególnych potrzeb pracodawcy. 

3. Godziny nadliczbowe nie mogą przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym. 
4. Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje 

dodatek w wysokości określonej w art. 151.1 Kodeksu Pracy. 
5. W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę, na pisemny wniosek pracownika 

udzielany jest mu w tym samym wymiarze, czas wolny od pracy. W tym przypadku 
pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 

6. Udzielanie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę  może 
nastąpić także bez wniosku pracownika, w takim przypadku udziela się  czasu wolnego od 
pracy najpóźniej do zakończenia okresu rozliczeniowego w wymiarze o połowę wyższym 
niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Nie może to spowodować obniżenia 
wynagrodzenia  należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W tym 
przypadku nie przysługuje pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 

7. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy komórek 
organizacyjnych wykonują w razie konieczności pracę poza  normalnymi godzinami pracy 
bez prawa do wynagrodzenia,  dodatku a także dni wolnych. 

 
 

VI. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ 
 

§ 10 
1. Zasady wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta  reguluje Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie  zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w urzędach  gmin, starostwach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz. 1223) oraz ustawa o pracownikach samorządowych  
z dnia 22 marca 1990r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.). 

2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę. 
3. Wynagrodzenie za pracę  wypłaca się raz w miesiącu. Wypłata następuje  z dołu w ostatnim 

dniu  każdego miesiąca.  Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia  jest dniem wolnym 
od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu  poprzednim 

4. Wypłata wynagrodzenia następuje w godzinach pracy Urzędu. 
5. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych 

dokonywana  jest w terminie do dnia 30 następnego miesiąca. 
6. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. 



7. Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na konto bankowe 
pracownika po uzyskaniu jego pisemnej zgody.  

 
 

VII. URLOPY WYPOCZYNKOWE I ZWOLNIENIA 
§ 11 

1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego  
w wymiarze określonym  przez przepisy kodeksu  pracy. 

2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. 
3. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony w częściach. 

Przynajmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni 
kalendarzowych 

4. Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku 
kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym .Pracownik zgłasza żądanie udzielenia 
urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 

 
§ 12 

1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. 
2. Plan urlopów sporządza pracodawca, uwzględniając wnioski pracowników i potrzeby 

zakładu pracy. 
3. Pracodawca podaje plan urlopów do wiadomości pracowników do 30 kwietnia danego 

roku.  
 

§ 13 
1. Termin urlopu może zostać przesunięty na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi 

przyczynami, jak również z powodu szczególnych potrzeb zakładu pracy. 
2. W wyjątkowych okolicznościach, które nie były znane w chwili rozpoczynania urlopu, 

pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Pracodawca ponosi koszty związane  
z odwołaniem pracownika z urlopu. 

 

§ 14 
1. Pracodawca udziela zwolnień od pracy na umotywowany wniosek pracownika, jeżeli to nie 

zakłóci  toku pracy. Pracownikowi za czas tego zwolnienia nie przysługuje wynagrodzenie 
chyba, że odpracował czas zwolnienia .Odpracowanie to nie stanowi  pracy w godzinach 
nadliczbowych. 

2. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w trybie  i na zasadach 
określonych w przepisach kodeksu pracy i przepisach wykonawczych. 

3. Pracownik ma prawo do okolicznościowych zwolnień od pracy, z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia. Zwolnienie przysługuje: 
1) 2 dni - z okazji ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu  

i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma lub macochy pracownika, 



2) 1 dzień - z okazji ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu rodzeństwa, teściów, 
dziadków oraz innych osób pozostających na utrzymaniu pracownika lub pod jego 
opieką. 

4. Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy ustala się jak wynagrodzenie za urlop 
wypoczynkowy. 

5. Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje  
w ciągu roku  zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na 
podstawie złożonego do akt oświadczenia pracownika. 

 
 

VIII. ORGANIZACJA I PORZĄDEK PRACY 
 

§ 15 
1. Siedzibą Urzędu Miasta jest MIASTO-NOWY TARG, ul. Krzywa 1, powiat nowotarski, 

województwo małopolskie. 
2. Organizację  i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu 

Miasta.  
 

§ 16 
Każdy pracownik Urzędu powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach 
rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy. Pracownicy potwierdzają przybycie do 
pracy poprzez osobiste podpisanie listy obecności wyłożonej na korytarzu obok Wydziału 
Organizacyjnego (pok. 28, Ip.). 
 

§ 17 
Opuszczenie pracy lub spóźnienie do pracy usprawiedliwiają ważne przyczyny,  
a w szczególności: 

a) niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika, pod warunkiem przedłożenia 
stosownego zaświadczenia  lekarskiego, 

b) odsunięcie od pracy na podstawie decyzji lekarza lub inspektora sanitarnego, jeżeli nie 
można zatrudnić pracownika przy innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia, 

c) choroba członka rodziny pracownika, wymagająca osobistej opieki pracownika nad 
chorym, 

d) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, 
e) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej - w granicach 8 godzin od 

zakończenia podróży - jeżeli pracownik podróżował w warunkach uniemożliwiających 
nocny wypoczynek, 

f) wykonywaniem obowiązków określonych w przepisach o powszechnym obowiązku 
obrony ,pod warunkiem okazania stosownego wezwania, 

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

 

 

 



§ 18 
1. Jeżeli pracownik nie może stawić się do pracy z przyczyny z góry wiadomej, ma obowiązek 

uprzedzić o tym pracodawcę, przynajmniej dzień wcześniej. 
2. W razie nieobecności w pracy w innych okolicznościach niż określone w ust. 1, pracownik 

ma obowiązek zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie 
jej trwania, w pierwszym dniu nieobecności w pracy, a najdalej w dniu następnym. 

3. przyczynie nieobecności pracownik może zawiadomić osobiście, telefonicznie, 
telegraficznie lub przez inne osoby. 

4. Pracownik ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w pracy, przedstawiając pracodawcy 
odpowiednie zaświadczenia. W ten sam sposób pracownik usprawiedliwia spóźnienie do 
pracy. 

 
§ 19 

1. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do przestrzegania dyscypliny pracy, a w szczególności 
do przestrzegania ustalonego czasu pracy i porządku, tj. punktualnego przychodzenia do 
pracy, nie opuszczania miejsca pracy przed jej zakończeniem oraz do jego  faktycznego 
wykorzystania. 

2. Kierownicy wyodrębnionych komórek są odpowiedzialni za dyscyplinę pracy podległych 
im pracowników. 

3. Jako formy kontroli wykorzystania czasu pracy stosuje się : 
a) listę obecności, 
b) ewidencję wyjść służbowych i prywatnych, 
c) ewidencję wyjazdów /delegacji służbowych/,  
d) ewidencję czasu pracy, która obejmuje: rejestr godzin nadliczbowych i dyżurów, 

pracę w porze nocnej, pracę w niedziele i święta oraz w dni dodatkowo wolne od 
pracy a także urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione  
i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. 

 
 

IX. ODPOWIEDZIALNOSC PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW 
 

§ 20 
1. Za naruszenie obowiązków pracowniczych uważa się: 

a) nieprzestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,  
b) nieprzybycie, spóźnienie się do pracy, lub  brak potwierdzenia  przybycia i obecności 

w pracy na liście obecności  oraz  samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia, 
c) niewykonywanie poleceń przełożonych, 
d) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej,  
e) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy, 
f) wykonywanie na terenie zakładu prac nie związanych z zadaniami zakładu,  
g) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, uszkodzenie narzędzi, urządzeń i materiałów, 
h) niewłaściwy stosunek do przełożonych, pracowników, podwładnych i petentów,  
i) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym, spożywanie alkoholu na terenie zakładu 

oraz wnoszenie alkoholu na teren zakładu, 



j) stawienie się do pracy po zażyciu narkotyków, zażywanie narkotyków na terenie 
zakładu oraz wnoszenie narkotyków na teren zakładu. 

2. Za naruszenie obowiązków pracowniczych i nieprzestrzeganie regulaminu pracy 
pracodawca może stosować: 
a) karę upomnienia,  
b) karę nagany, 
c) karę pieniężną. 

§ 21 
1. Kary nie można zastosować po upływie 2 tygodni od dnia, gdy przełożony dowiedział się  

o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od chwili, gdy pracownik 
dopuścił się tego naruszenia. 

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 
 

§ 22 
1. Karę stosuje Burmistrz Miasta i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, informując  

o możliwości wniesienia sprzeciwu. Odpis pisma składa się w aktach osobowych 
pracownika. 

2. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw.  
O odrzuceniu czy uwzględnieniu sprzeciwu decyduje Burmistrz. Jeżeli sprzeciw nie 
zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od daty wniesienia, oznacza to, że został uwzględniony. 

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

4. Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu 
Burmistrz Miasta  może uznać karę za niebyłą przed upływem roku. 

 
 

X. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 
 

§ 23 
1. Pracownikom, którzy wzorowo i sumiennie wypełniają swoje obowiązki, wykazują 

inicjatywę w pracy, dążą do usprawniania metod pracy, a przez to szczególnie przyczyniają 
się do wykonania zadań stojących przed Urzędem mogą być przyznane nagrody  
i wyróżnienia.  

2. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia podejmuje Burmistrz Miasta i podaje do 
wiadomości pracowników. Kopię zawiadomienia o przyznaniu nagrody  lub wyróżnienia 
składa się w aktach osobowych pracownika.  

 
 

XI. OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH 
 

§ 24 
1. Praca kobiet i młodocianych podlega ochronie zgodnie z kodeksem pracy oraz przepisami 

szczególnymi.  



2. Nie wolno zatrudniać  kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia. 

3. Ustala się niniejszy wykaz prac, wykonywanych w zakładzie pracy  przy których nie można 
zatrudniać kobiet: 

1) ręczne  podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej 12 kg przy 
pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej, 

2) dla kobiet w ciąży: prace przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na 
dobę, 

3) dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia: wszystkie prace przy, których najwyższe 
wartości obciążenia pracą fizyczną mierzone wydatkiem energetycznym netto na 
wykonanie pracy, przekraczają 2.900 kJ na zmianę roboczą.  

4. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. 
5. Kobiety w ciąży bez jej zgody nie wolno delegować poza stałe miejsce pracy. 
6. Kobiety opiekującej się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jej zgody zatrudniać w porze 

nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz delegować poza stałe miejsce pracy. 
 

§ 25 

1. Pracodawca ma obowiązek przenieść kobietę w ciąży do innej pracy, jeżeli:  
1) jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży, 
2) przedłoży orzeczenie lekarskie, że ze względu na ciążę nie powinna wykonywać 

dotychczasowej pracy. 
2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia, pracownicy 

wypłaca się dodatek wyrównawczy. 
 

§ 26 
1. Pracownica, która karmi dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw  

w pracy, wliczanych do czasu pracy. Pracownica, która karmi więcej niż jedno dziecko ma 
prawo do dwóch przerw po 45 min. każda. 

2. Przerwa na karmienie nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona na czas krótszy 
niż 4 godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, 
przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. 

 

§ 27 
W Urzędzie  Miasta nie zatrudnia się  pracowników młodocianych. 

 
 

XII. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

§ 28 
Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
 



§ 29 
1. Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować  ryzyko zawodowe oraz informować 

pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami. 

2. Właściwa informacja o ryzyku związanym z danym stanowiskiem pracy jest opracowywana 
przez stanowisko ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym na podstawie kart oceny ryzyka  
i przekazywana pisemnie każdemu pracownikowi. Fakt zapoznania się z oceną ryzyka 
każdy pracownik potwierdza składając  na piśmie stosowne  oświadczenie, które zostaje 
włączone do jego akt osobowych. 

 

§ 30 
Pracodawca przeprowadza na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, 
występujących w zakładzie pracy, a wyniki tych badań  i pomiarów udostępnia się pracownikom. 

 

§ 31 
1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik jest kierowany przez pracodawcę na wstępne 

badania lekarskie. 
2. W czasie zatrudnienia pracownik podlega badaniom okresowym i kontrolnym. 
3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w godzinach pracy. 

 

§ 32 
1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz  prowadzenia 
okresowych  szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem  do pracy 
nie jest wymagane  w przypadku podjęcia  przez niego pracy na  tym samym stanowisku 
pracy , które zajmował  bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej  umowy o pracę. 

2. Ustala się częstotliwość szkoleń i czas trwania  okresowych dla pracowników urzędu: 
1) szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej 

niż 3 lata, minimum 10 godzin 
2) szkolenia osób na stanowiskach administracyjno –biurowych – co 6 lat, minimum  

10 godzin  
3) dla pracodawców – co 6 lat, minimum 14 godzin, 
4) dla pracowników kierujących pracownikami co 6 lat minimum 19 godzin, 
5) dla pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy co 6 lat minimum 32 godziny, 

3. Pracodawca jest obowiązany zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz 
przepisami przeciwpożarowymi. 

4. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. 

 

 

 



§ 33 
1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi  nieodpłatnie środki ochrony 

indywidualnej zabezpieczające przed działaniem  niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia czynników występujących w  zakładzie pracy, a także odzież i obuwie robocze. 

2. Szczegółowe zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem 
roboczym, środkami higieny osobistej wraz z zakładową tabelą norm przydziału i zużycia 
środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej 
określa odrębne zarządzenie Burmistrza Miasta. 

 

§ 34 
1. Pracownik jest obowiązany przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. 
2. Pracownik jest obowiązany w szczególności; 

1) wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować się do 
wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń  przełożonych. 

2) używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom 
lekarskim. 

4) brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić  na piśmie zapoznanie si  z przepisami oraz 

zasadami bhp. 
4. W przypadku, gdy pracownik zauważy usterki maszyn, urządzeń, narzędzi itp. ma 

obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego. 
5. W przypadku, gdy pracownik uległ wypadkowi na terenie zakładu - a jego stan zdrowia na 

to pozwala - winien niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu przełożonego. 
6. Każdy pracownik, który zauważył wypadek, winien niezwłocznie zawiadomić o nim 

pracodawcę. 
 
 

XIII. PRZEPISY PORZĄDKOWE I KOŃCOWE 
 

§ 35 
Na terenie  urzędu pracownicy  zobowiązani są do noszenia identyfikatora według ustalonego 
wzoru. 
 

§ 36 
1. Pracownicy mogą przebywać na terenie zakładu pracy tylko w godzinach pracy. 
2. Przebywanie na terenie zakładu poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy jest 

dozwolone za zgodą Burmistrza Miasta lub Sekretarza Miasta. 
 

 

 



§ 37 
Pracownik, który odchodzi z zakładu pracy ma obowiązek rozliczyć się ze swoich zobowiązań,  
a w szczególności z przedmiotów i urządzeń, które pobrał w związku z wykonywaną pracą. 

 
§ 38 

Burmistrz Miasta przyjmuje pracowników  w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w terminach 
uzgodnionych z Sekretariatem Burmistrza.  
 

§ 39 
1. Regulamin pracy został ustalony na czas nieoznaczony i może być zmieniony przez 

pracodawcę. 
2. Regulaminy obowiązujące w Urzędzie Miasta  a także inne przepisy związane ze 

stosunkiem pracy są do wglądu na stanowisku ds. kadr  w Wydziale Organizacyjnym. 
 

§ 40 
Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników. 
 


