
ZARZ-\DZENfE NR 6212020 

WOJTA GMINY NOWE MI ASTO 


z dn ia 8 paidziemika 2020 r. 

w sprawie wprowadzeuia Regulaminu Pracy Urz~d u Gminy Nowe Miasto. 

Na podstaw ie art. 104 § 1 i 2 usta\.\!)' z dnia 26 czetv.'ca 1974 r. - Kodeks Pracy (rj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1320) oraz art . 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorl<Jdzie gminnym (tj . Dz. U. z 2020 L 

poz. 71 3 z pMn. zm .)., Z3l"Z1ldza s i~ co nastypuje: 

§ I. Wprowadza s i~ Regulamin Pracy Urzydu Gminy Nowe Miasto, w brzmieniu slanowi<lcym zal(Jcznik nr 
I do Zarz<)dzenia. 

§ 2. Pracownicy Urzydu sq zobowi<Jzani do 7.apoznania s i~ z postanowieniami Regulam inu i jego 
stosowania przy wykonywaniu obowi<JZk6w wyni kaj<}cyc h ze stosunku pracy. 

§ 3. Traci moe ZarUjdzenie Nr 40 W6jta Gmin y Nowe Miasto z dn ia 28 grudnia 2005 roku 
w spraw ie wprowadzenia Regu lam inu Pracy Urzydu Gm in y w Nowym Miescie. 

§ 4. Wykonanie Za rzqdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 

§ 5. Zarn}dzenie wchodzi w zycie z dn iem podpisa nia. 

wOJ, 

. 


Id: A08064 ~2·8C2C-40B8-I3FCC-8F I 2C6B I 7888 . Podpisany SfrOna , 



Zal4czoik do Zarz~dzenic Nr 6212020 
W6jta Groin)' Nowe Miasto 
z dnia 08 paidziernika 2020 roku 

REGULAMIN PRACY 


Urz~du Gminy w Nowym Miescie 




ROZDZIAL J 

POSTANOWI ENIA OGOLNE 


§ I. 

Regulamin Pracy Urardu Gminy Nowe Miasto, zwany dalej Reguiaminem ustala organizacj~ 
i DOrl4dek w procesie peacy oraz. lwi<}Z3ne z tym prawa i obowi<lzki pracodawcy 

i pracownik6w. 

§ 2. 
1. 	 Regulamin obowh}zuje wszystkich pracownik6w Urzydu Gminy Nowe Miasto, bez 

wzglttdu oa zajrnowane stanowisko pracy, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar czasu pracy 

a takze rodzaj zawartej umowy 0 prac~. 

2. 	 Zapoznanie siy z Reguiaminem Pracy UfZydu Gminy Nowe Miasto pracowmcy 

potwierdzajq wJasnOft;cznym podpisem na oswiadczeniu stanowi'lcym zal1Jcznik nr l do 

niniejszego Regulaminu. 

3. 	 Nowo przyjrnowani pracownicy przed przysUipieniem do pracy, S<l zapoznawani z trdei'} 

Regulaminu, co potwierdzajq wtasnor~czl1ym podpisem na oswiadczeniu. 

4. 	 Oswiadczenie, 0 kt6rym mowa w ust. 3 przechowywane jest w aktach osobowych 

pracownika. 

§3 

llekroc w niniejszym Regulaminie Pracy U~du Gminy Nowe Miasto jest mowa 0: 

1) Pnepisach prawa pracy - nalezy prLez to rozumiec przepisy Kodeksu pracy oraz 

illJlych ustaw i aktow wykonawczych okreslajfJcych prawa i obowi!J:zki pracownik6w 

j pracodawcow. 

2) Regulaminie naJezy przez to rozumiec Regulamin Pracy Urz~du Gminy 

Nowe Miasto. 

3) W6jcie - na1ety przez to rozumiec W6jta Gmin y Nowe Miasto. 

4) Pracownikacb  nalezy przez to rozumiec pracownikow Urz~du Gminy Nowe Miasto 

zatrudnianych na podstawie: wyboru, powolania i umaW)' 0 prac~ (bez wzg1ctdu na 

rodzaj i wymiar czasu pracy). 

5) Pracodawcy - nalety przez to rozumiec UrZ4d Gminy w Nowym MieScie 

reprezentowany przez W6jta Gminy Nowe Miasto lub upowai.nion~ przez niego oso~. 

6) Komorce organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec rdera t oraz samodzielne 

stanowiska. 
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ROZDZIAL II 

Prawa j obowillzki pracodawcy 

§4 

1. Do obowil}zkow pracodawcy nalei)' w szczegolnosci: 

1) 	 zapoznanie pracownik6w podejmuhcych prac~ z Regulaminem, z zakresem ieh 

obowi<}Zk6w, sposobem wykonywania pfacy na wyznaczonych stanowiskach oraz ieh 

podstawowymi uprawnieniami; 

2) 	 zapoznanie pracownik6w podejmuj<}cych pracy Z obowi<tZujlj.cymi w urzydzie 

przepisami, kt6rych pracownik powinien przestrzegac; 

3) 	 organizowanie pracy W spos6b zapewniajqcy pel:ne wykorzystanie czasu pracy, jak 

rowniez pomoe pracownikom, przy wykorzystaniu ieh uzdolnien i kwalifikacji 

W osiq,ganiu wysokiej "")'dajnosci j nalezytej jakosci pracy; 

4) 	 zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunk6w pfacy, przeszkolenie z zakresu 

zasad bhp przed dopuszczeniem do pracy craz prowadzenie systematycznych szkolen 

pracownikow w tyro zakresie; 

5) zapewnienie pracownikom przeprowadzenie wstcrpnych, okresowych kontrolnych 

badan lekarskich; 

6) tenninowe wyplacanie wynagrodzenia; 

7) ulatwienie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

8) 	 zaspokojenie w miary posiadanych srodkow socjalnych potrzeb pracownikow; 

9) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriow oeeoy praeownikow oraz 

wynikow ich pracy; 

10) prowadzeoie oraz odpowiednie przechowywanie dokumentacji pracowniczej; 

11) wprywanie na ksztahowanie w UIzydzie odpowiednich zasad wspolZycia spolecznego; 

12) rowne traktowanie kobiet i myzczyzn w zakresie nawiqzywania i rozwi'lZywania 

stosunku pracy, warunkow zatrudnienia, awansowama oraz doslypu do szkoleit 

w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

13) przeciwdzialanie dyskryrninacji w zatrudnieniu oraz podejmowanie dzialait celem 

ruedopuszczenia do dyskryminowania pracownikow; 

14) przeciwdzialanie mobbingowi; 

15) stworzenie pracownikowi podejmuj'lcemu zatrudnienie warunk6w sprzyjaj'lcych do 

nalezytego wykonywania pracy. 
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2. 	 Pracodawcy pnysluguje w szczeg61nosci prawo do: 

1) korqstania z wynik6w wykonywanej przez pracownikow pracy; 

2) wydawania pracownikom wlCfUJcych polecen dotyc~cych pracy w zakresie, w jakim 

nie S<'I one sprzeczoe zobowi(}zuj<Jcymi przepisami i zasadami wsp61Zycia spolecznego; 

3) okreslania zakresu obowi'!Zk6w ka±dego pracownika oraz jego okresowego 

zwicr:kszenia; 

4) komrolowania przestrzegania pOI74dku i dyscypliny pracy; 

5) 	 oceniania kwalifikacji i wynik6w pracy pracownika, zgodnie z zasadami przyj~tyrni 

u pracodawcy lub wynjkaj~cymi Zodr~bnych przepisow; 

6) 	 niedopuszczenia pracownika do pracy w sytuacjach, gdy nie maze on wykonywac 

swoich obowi¢6w, w szczeg6lnosci z powodu: 

a) stanu nietrzezwo.sci lub innego stanu psychofizycznego, uniernozliwiaj'lcego 

pracownikowi normalne wykonywanie pracy; 

b) niewykonania pnez pracownika w terminie profilaktycznych okresowych badaiJ 

lekarskich~ 

c) 	 stwierdzonej orzeczeniem lekarskim niemoi,liwosci dalszego wykonywania pracy 

oa danyrn stanowisku. 

ROZDZIAL III 


Prawa i obowi4Zki pracownik6w 


§5 


L. Prawa i obowi¥ki pracownik6w samorZ4dowych okresla ustawa z dilla 21 li stopacia 2008 

roku 0 pracownikach samol7-'Jdowych (Dz. U. z 2019 L, poz. 1282). 

2. 	 Zadania, uprawnienia, obowi;g.k.i i zakres odpowledzialnoSci pracownika zwi¥ane 

z zajrnowanym sianowiskiem b<)dZ wykonywanymi czynnoseiaml pracodawca okIesla 

w fo rmie pisemnej: 

1) w Regularninie Organizacyjnym Urzcrdu Grn iny Nowe Miasto, 


2) w Regulamioie wynagradzania pracownik6w Urz~du Gminy w Nowym Miescie, 


3) w Regulaminie pracy Urzcrdu Gminy Nowe Miasto, 


4) w zakresie cZYIIDosci pracownika, 


5) w Kodeksie Etyki. 
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§6 


t. 	 Pracownicy S() zobowh~zani do wykonywania pracy sumlt:nnle i starannie oraz siosowlloia 

5i, do po!ecen przelotonych jczeli nie si4 one sprzeczrtc z przcpisami prawa lub lUTIOV,ry 0 

prac~. 

2. 	 Pracownicy zobowi<'1zani 3ft do wykonywania zadan publicznych z dbatoScif! omz 

""'Ykazywania Sz,c7£g61nej dbalosci Q \vydatkovvanie srodk6w publicZDych, uwzglydniaj/:fc 

interes publiczny oraz iodywidualne interesy obywateli. 

J. 	 Do podstawowyeh obowi~zk6w pr.lcownika nalety w szczego)nosd: 

f) zapoznantc Sl~ z zakresem swoich obowtltZkow 1 odpowiedzialnoSci; 

2} przestfzeganic powszechnie obowiqzuj,!cych przepisow prawa oraz regulaej! 

weW11~rZ!)ych Urz¢u Gminy; 

3) przestrzeganie tajemnicy pra\.vnie chronJonej okreslonej W odrybnych przepisach. 

4) zachow)'\vanie kuHury osobistej, uprz~jmosci zyczliwosci w kootaktach 

Z obyv.'<lteJami, :?wierzchnjkami, podwtadn}1l1i oraz wsp6lpracownikami; 

5) v,rykorzys1ywanie materia16\'/ biurowych i urzqdzen biurow)'ch tylko do cel6w 

zwi(}zanych z wykonywani4 pracq; 

6} przcstrzeganie ustatonego W urz~dzje czasu pracy \\fyk,)nystyw&lIC go w spos6b 

efekty't.\'l1y; 

7) przestrzeganie n!niejszego regulaminu i ustalonego w ufZltdzi~ porl4dku~ 

8) przcstrzeganie przepls6w i zasad bezpieczenstwa i higieny pyaey oraz przepis6w 

przeciwPOZaro\\'}lch; 

9) poclloszenie wniej\IDoscj i kwalifikacji zawodov.'Ych; 

10) stosowanie odpowiedniego ubion.l; 

11) dbanie 0 mienie Pracodawcy; 

12) noszenie w miejscu pracy identyfikatorow potwierdzaj,!cych 10L:srunosc; 

l3) przcstrzeganie zasad \vs.pobyda spotecznego w urz~dzie; 

14) dbanie 0 porZftdek i estetyky w miejscu prney; 

J5) zacno\v)wame si~ z godnoscitl w miejscu pracy j poza ru4; 

16) potwiero7J'1nie obecnosci przed rozpoc7~iem pracy na lise!';; obccno5ci~ 

17) przestrzeganie w miejscu pracy i czasie pracy obowiq.zku t.lLc:hvosci; 

18) prLJeSlrleganie zakazu palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach, z wyjqtkiem 

miejsc '<Nyznal:zonych do tego cclu przez pracodawct;; 
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19) 	nalezyte zabezpieczenie po zakoitczeniu pracy pomieszczenia z ich wyposazeniem oraz 

dokumenty, a w szczeg61nosci pieni<Jdze, papiery wartosciowe, druki scislego 

zarachowania oraz pieczycie, 

4. 	 W zwi¢u z wygasniyciem lub rozwi¥3-niem stosunku pracy pracownicy S<J zobowi<JZani 

do: 


1) zwr6cenia pracodawcy pobranych narztrdzi pracy i rnateria16w, 


2) rozliczenia siy z pracodawc<J z pobranych zaliczek i pozyczek. 


5. 	 Pracownik zatrudniony na stanowisku urzydniczym, w tym kierowniczym stanowisku 

urzydniczym jest zobowi<JZ3I1y do zlozenia oswiadczenia a prowadzeniu dziahlnosci 

gospodarczej (zal~cznik Dr 2 do Regulaminu), oraz skladania odrybnych oswiadczen 

w przypadku zmiany charakteru prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. 

6. 	 Pracownik zatrudniony oa stanowisku UfZydniczyrn, w tym kierowniczyrn stanowisku 

urzydniczym jest zobowi¥-any na z<Jdaoie pracodawcy do zlozenia oswiadczenia a stanie 

maj~tkowym. 

7. 	 W przypadku rozwi<Jzania stosunku pracy pracownik zobowi<tZany jest do przekazania 

dokument6w ze swojego stanowiska pracy pracO\vnikowi przejrnujqcernu jego zakres 

obowi¥-k6w lub pracownikowi wskazanemu przez przdozonego. 

§ 7 

CiyZkimi naruszemruTIl przez pracownika podstawowych obowi<JZk6w pracowruczych 


Sq w szczeg61nosci: 


1) zle lub niedbale wykonywanie pracy; 


2) 	 niestawienie siy do pracy bez usprawiedliwienia, spMnianie siy do pracy lub sarnowolne jej 

opuszczame; 

3) 	 nieprzestrzeganie obowi¢u lrzeZwosci w czasie lub rniejscu pracy; 

4) 	 nieprzestrzeganie przepis6w i zasad bhp; 

5) 	 naruszerue zasad ochrony tajemnicy sluzbowej; 

6) 	 niewykonywanie polecen przetozonego; 

7) 	 zakMcanie porzqdku i spokoju w miejscu pracy; 

8) 	 naruszanie zasad wsp6b:ycia spolecznego. 
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§ 8 


Pracownikowi przysruguje prawo do: 

1) zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnym z powolaniem lub umowq 0 prac(( i posiadanymi 

kwalifikacjami; 

2) vvyrnagrodzenia, zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiCJ.zuj<!cym w Urzt;dzie; 

3) terminowego otrzymywania wynagrodzenia; 

4) uczestniczenia w kursach i szkoleniach podnosz'lcych umiejytnoSci kwalifikacje na 

zajmowanym stanowisku pracy; 

5) r6wnego traktowania przez pracodawcy, bez stosowania jakicbkolwiek foml 

dyskryminacjl. 

ROZDZIALIV 


Porz~dek i organizacja pracy 


§ 9 


Warunkiern dopuszczenia praco'Wllika do pracy jest: 

1) podpisanie umov/)' 0 pracy; 

2) 	 zapoznanie siy Z obowi¥ujqc:;mi w urzydzie regulaminami i innyrni aktami prav.rnymi; 

3) 	 odbycie przeszko1enie w zakresie bhp oraz zlozenie przez pracowT\ika zaswiadczenia 0 

braku przeciwskazan zdrowotnych do \vykonywania pracy na zajmowanym stanowisku 

wystawione przez uprawnlonego lekarza; 

§ 10 

1. 	 Pracowllicy potwierdzaj~ przybycie do pracy wl:asnorycznym podpisem na liscie obecnosci, 

ktora znajduje siy w Sekretariacie Urzydu Gminy. 

2. 	 Kontroli potwierdzenia obecnosci w pracy dokonuje na bie2qco pracovmik 

ds. organiz.acyjnych i kadL 

3. 	 W przypadku niepotwierdzenia faktu przybycia do pracy podpisem oa liscic obecnosci, 

przyjmuje sit;, ze prac.ownik w danym dniu pracy nie wykonywaL 

4. 	 Pracownik, kt6ry spMnH siy do pracy ma obowi'lzek usprawiedliwic swoje sp6znienie 

osobiScie u W6jta lub Sekretarza Gminy. 

5. 	 CZyste spo±nianie Z przyczyn zaleznych od pracO\vnika stanowi podstawy do zastosowania 

kary upomnienia lub w przypadku nagminnego nierespektowania czasu pracy - kary 

nagany. 
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6. 	 Pracownik jest zobowi<jZany do stawiania Sly W ffileJScu pracy Iub innym mleJscu 

wykonywania obowi(}Zk6w wskazanym przez przelozonego w takim czasie, aby w porze 

rozpoczycia pracy znajdowal siy na stanowisku pracy w gotowosci do jej wykonywania. 

§ 11 

Procedury postypowania z kluczami w Urzydzie Gminy Nowe Miasto okresla lnstrukcja 

postypowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczet't Urzydu Gminy Nowe Miasto, 

wprowadzona odrybnym Zarz.<:j.dzeniem Wojta. 

§ 12 

W budynku Urzydu poza godzinami pracy Urzydu mog,! przebywae: 

1) osoby zarZ4dzaj,!ce, 

2) kierownicy komorek organizacyjnych, 

3) pracownicy odbywaj,!cy dyzur, wykonuj,!cy pracy w godzinach nadliczbowych lub w 

ramach prac zleconych, 

4) sprZ4taczka, 

5) inni pracownicy za zgod,! bezposrednich przeloionych 

ROZDZIALV 

Systemy i rozklady czasu pracy oraz pnyjl(te okresy rozliczeoiowe czasu pracy 

§J3 

1. 	 Czas pracy jest czasem, w ktorym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy 

w urzydzie lub innym miejscu v.ryznaczonym do wykonywania pracy. 

2. 	 Czas pracy powinien bye wykorzystany przez ka.zdego pracownika na wykonywanie 

obowiq.zk6w sluzbowych. 

3. 	 Tydzien roboczy w urzydzie obejmuje piye dni w tygodniu. 

4. 	 ezas pracy pracownik6w zatrudnionych w Urzydzie wynosi 8 godzin na doby i przeciytnie 

40 godzin w piyciodniov.rym tygodniu pracy w przyjytym trzy miesiycznym okresie 

rozliczeniowym. 

5. 	 Pracownik rna prawo do przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy, trwaj,!cej 20 minut. 

6. 	 Praca w granicach nie przekraczaj,!cych 8 godzin na doby i przeciytnie 40 godzin na tydzien 

w przyjytym okresie rozliczeniowym, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 

6007. 	 Pora nocna obejrnuje 8 godzin pomiydzy godzinami 2200 _ . 
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8. 	 Dni dodatkowo wofne od pracy uSlalane s,! w razie potrzeby w drodze odr~bJlego 

z.ar74dzenia W6jta. 


§ 14 


I. 	 Okrdla sicr czas pracy: 

1) Pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach urzydniczych (w tym pomoc 

administracyjna) - od poniedzialku do piqtku w godz. od 800 do 16°°; 

2) Trenera srodowiskowego - od wtorku do soboty w godz. od 800 do 1600 ; 

3) Sprz<ttaezki - w systemie przerywanego ezasu pracy - od poniedziatku do pi'ltku 

w godz. od 700 do 11 00 oraz od 1500 do 1900• 

2. 	 W6jt na uzasadniony wniosek pracownika moze ustalic indywidualny czas pracy 

odbiegajqcy od gedzin ustalonych w ust. I, jczel j przemawia za tym charakter 

wykonywanych zadrui sluzbowych. 

3. 	 Czas pracy oraz rozktad czasu pracy praco'WTlik6w zatrudnionych w niepelnym wymiarze 

czasu pracy ustalany jest indywidua lnie, slosownie do postanowieti. zawartej umowy 

o pract;. 

4. 	 Je:2:eli wymagaj C) tego potrzeby U~du, pracownik na poJecenie W6jta wykonuje pracy 

w godzinach nadhczbowych, w tym w wyjcttkowych przypadkach taki:e w porze nocnej 

oraz w dzien wol ny od pracy. 

5. 	 Przepisu ust. 3 nie stosuje sit; do kobi et w ci<tty, os6b niepelnospravvnych oraz bez ieh 

zgody, do pracovvnik6w sprawujqcych pieczt; nad osobami wymagajqcymi stalej opieki lub 

opiekujqcych Sly dziecIDi w wieku do lat osmiu. 

6. 	 Pracownikowi za pracy wykonywan<l na poiecenie W6jta w dniu wolnym ad praey, 

przysruguje w zamiao inny dzien woloy ad pracy udzielony pracownikowi do kOl1ca okresu 

rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. 

7. 	 W zamian za czas przepracowany w godzinach nad liczbowych W6jt, na pisemny vvniosek 

pracownika, moze udzielic mu czasu wolnego od pracy w tym samym wymiarze. 

§ IS 

Pracownik Biura Rady Ominy w dniach, w kt6rych obraduje Rada Gminy Nowe Miasto oraz 

odbywaj£l sit; posiedzenia Komisji Rady Gminy Nowe Miasto. a tak.ie inne posiedzenia zwolane 

zgodnie ze Slatulem Gminy w czasie wykraczaj 'fcym poza godziny pracy Urzt;du, wykonuje 

obowi¢i do czasu zakonczenia w/w posiedzen. 
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§ 16 


1. 	 Kontroli czasu pracy dokonuj<} na bieZ4co Kierownicy komorek organizacyjnych Urzc;du w 

stosunku do podJegtych pracownik6w a w przypadku samodzielnych stanowlsk W6jt oraz 

Sekretarz. 

2. 	 Kontrole dorame dyscypliny praey w Urz~dzie przeprowadzane s'} przez osoby 

upowai:nione przez W6jta. 

3. 	 Rozliczenia czasu praey ka1:dego pracovmika dokonuje pracownik prowadzqcy sprawy 

kadrowe oa podstawie kart ewidencji czasu praey. 

ROZDZIAL VI 

Urlopy 

§ 17 

I. 	 Pracownikowi przysruguje prawo do corocznego, nieprzerwanego, platoego mlopu 

wypoczynko wego. 

2. 	 Pracodawca jest obowi<Jl.any udzie lic pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku 

kalendarzowym, w kt6rym pracovmik uzyskat do niego prawo. 

3. 	 Urlopu wypoczynkowego udziela W6j t na wniasek pracownika. Wz6r wniosku stanowi 

zal~czoik Dr 3 do Regulaminu. 

4. 	 Pracownik jest obowi~zany kazdorazowo uzgodnic termin urlopu z Kierownikiem swojej 

Komorki Organizacyjnej a w przypadku saI110dzieinych stanowisk bezposrednio z W6jtem. 

5. 	 Urlopy wypoczynkowe udzieJane s& zgodnie z pJanem urlopow. 

6. 	 Plan urlopow uSlala si~ bior(Jc pod uwag~ wnioski pracov.rnikow oraz potrzeby wynikaj(Jce 

z koniecznosci zapewnienia nonnaJnego toku pracy. 

7. 	 Na wniosek pracownika, w wyjqtkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy moze bye 

udzie lony poza planem uriopOw w innym terminie. 
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ROZOZIAL VII 


ZASADY USPRA WIEOLIWIANIA NIEOBECNOSCI W PRACY I SPOZNIEN 

ORAZ UDZIELANIA ZWOL:-IJEN 00 PRACY 

§ 18 
1. 	 Pmcovmik rna obowjQZck uprzedzjc pracodawcl( 0 przyczynie i przewidywanym okresie 

nieobecnoSci w pracy, jesli prqczyna jest 1- g6ry wiadoma Jub mozliw3 do przewidzenia 

2, 	 W prLypadku nicstawienia si~ IN pracy z powodow rue dajqcych si,? przewidzlec, pracovmik 

zobowi¥..any jest niezwlocznie zawiadomic bezposredolego prLetozoncgo oraz WOJta 0 

przyczynie nieobecnoScI 1 prLCwidywanyrn czasie jej trwania, nie poz.nlcj jednak nit w 

drugim dniu trwania nieobecnosci, 

3. 	 Zawiadomienia, 0 kt6rym mowa w ust 2 pracQJ,.vnik dokonuje osobiscie, przez inrtq osa~, 

telefonicznie lub za pomocq poczt}' elektronicznej na adresy maiJowe bezposredniego 

przelozonego lub Wojta. 

4. 	 Nic:dotrzymanie pov"'Yzszcgo terminu usprawiedliwiajedynie powai:na choroba pracownika 

pot~czona z brakiern domownik6w alba inne zdarlcnic losowe. 

5, 	 Pracownik powinien usprawiedliwic $wojq nieobecnosc przedktadaj'tc odpowiednie 

dowody \\' tyro 7.akresie. 

6. 	 Do\'iody usprav,:iedliwiajqce nitobecnosc w pracy pracownik jest obowi4Z8ny dotyczyc 

pracoda\vcy najpoinie:j \v dniu przyslf}pienia do prac)' po okresie nieobecnoSci. 

7. 	 Szczeg~owe zasady usprawiedHwiania nieobecnosd oraz innych zwolnien od pracy okreSla 

ROZpof7..qdzenic Ministra Pracy ; Polityki SOCJalnej z dnia 15 rnaja 1996 r. w sprawie 

sposDbu usprawiedHwiania nieooccno:ki w pracy ora:: udzielania procownikom zwolniell 

od pracy (Dz. U. z 2014 r .• poz. 1632). 

§ 19 

Prawidlowosc wykorzystania zwolnien od pracy uzasadnionych stwierdzonq prLcz wlaSciv-icgo 

lekarza niezdolnosciq do pracy podlega kontroli w trybie i D81 zasadach okrdJonych 

W odn;bnych przepisach. 
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§ 20 


1. 	 Zalatwianie przez pracownik6w spraw osobistych poWilUlO odbywac si~ w czasie wolnym 

od pracy. 

2. 	 Pracownik moZe bye zwolnjony od pracy na czas niez~ny do za latwienia spraw 

osobislych oa jego pisemny wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez bezposredniego 

przelozonego lub Sekrelarza Gminy. 

J. 	 W przypadku opuszczenia przcz pracownika mleJsca wykonywania pracy w godzinach 

pracy bez uprzedniej akceplacji przetotonego luh Sekrelarz3 - nieobecnosc pracownika 

zostanie potraklowanajako nieusprawied li wiona. 

4. 	 Pracownik opuszczaj<}cy u~d w czasie godzin pracy jest obowi~y wpisac ten fakt do 

Rejestru wyjsc prywatnych. 

5. 	 Rejestr 0 kt6rym mowa w usC 4 prowadzony jest oa stanov.ti sku ds. organizacyjnych i kadr. 

6. 	 Wynagrodzenie za czas nieobecnosci w pmc)' lub zwolnienia ad niej nie przysruguje, chyba 

ze przepisy prawa pracy stano wi'} inaczej. 

7. 	 Za czas zwolnienia ad pracy, a kt6rym mowa w ust. 2, pracownikowi przystuguje 

wynagrodzenie. jezeli odpracowat czas zwo lnienia w tym samym okresie IOzliczeniowym. 

Czas odpracowania oie jest praq w godzinach nadliczbowych. 

8. 	 W przypadku nieodpracowania czasu zwolnienia w terminie, a ktorym mowa 

w Ust. 7 pracodawca dokonuje potrqcenia odpowiedniej czt;sci wynagrodzenia 

mleSlt;CZnego. 

§ 21 

1. 	 Pracownicy mog'} opuszczac teren Urztydu w czasie godzin pracy w celu zruatwienia spraw 

sluzbowych wyl,!cznie na polecenie lub za zgod'} bezposredniego prze1ozonego, po 

wpisaniu siy do rejestru wyjsc stui bowych. 

2. 	 Rejestr 0 kt6rym mowa w ust. 1 prowadzony jest na stanowisku ds. organizacyjnych i kadr. 

3. 	 Wyjscia sluibowe w czasie godzin pracy musz<l miee wyrainy cel, ktory podaje si« 

w rejestrze wyjsc z zaznaczeniem miejsca i celu wyjscia oraz daty, godziny wyjscia 

i przyjsci •. 
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ROZDZIAL Vlll 


TERMIN, MIEJSCE, CZAS I CZF;STOTLIWOSC 


WVPLATY WVNAGRODZENIA 


§ 22 


1. 	 Wyplata wynagrodzenia pracov.mikom samorz<}dowym i pracownikom obslugi odbywa sio;r 

raz w mies i<:J:cu. z dahl dv..'Udziestego 6smego dnia miesi<}ca. 

2. 	 JezeJi dzieil wyplaty przypada na dzien wolny od praey, wowczas wyptata nast'Y Puje w dniu 

poprzedzaj <,!cym. 

§ 23 
1. 	 Wyplata wynagrodzenia nastoypuje w formie przelcwu na konta bankowe pracownika. 

2. 	 Pracodawca na wniosek pracownika obowiCJzany jest do udost'Ypnienia fiU do wgl~lI 

dokumentacji placowej oraz przekazania odcinka li sty plac zawierajqcego wszyslkie 

skladniki wynagrodzenia. 

§ 24 

Wysokosc wynagrodzenia za prac; i innych swiadczel't pienicymych ze stosunku pracy uwazana 

jest za dobra oso biste pracownika i Objyt8 jest tajemnicq, ktoq zobowi¥ani S,! zachowac: 

pracodawca, pracownicy zarz<}dzaj,!cy w imieniu pracodawcy, pracownik prowadz~cy sprawy 

kad rowe, pracownik naliczaj<}cy i wyplacajqcy przedmiotowe swiadczenia, zajrnuj<}cy siy 

sprawarni ubezpieczen spolecznych i podatk iem dochodowym od os6b fizycznych oraz 

pracownik administruj'l,cy zakladowym funduszem swiadczen socjalnych. 

ROZDZIAL IX 


OCHRONA PRACY MLODOCIANYC H I KOBIET ORAZ UPRAWNIENIA 


ZWIJ\ZANE Z RODZIC IELSTWEM 


§ 25 

1. 	 Pracodawca nie zatrudnia pracownik6w mlodocianych oraz nie prowadzi przygotowania 

zawodowego mlodocianych. 

2. 	 Pracodawca ustali odpowiednie wykazy prac dozwolonych j wzbronionych m~odoc ianym 

w przypadku zatrudnienia takich os6b. 
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§ 26 


1. 	 Kobielom zabrania Sl~ wykonywania prac polegajt}cych oa fC(Cznym podnoszeniu 

i przenoszeniu ci~Zar6w 0 masie przekraczajCJcej: 


I) 12 kg przy pr.cy stalej; 


2) 20 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy n. godzi",;); 


2. 	 Kobielom w ci4ZY i w czasie kannienia zabrania siC; fC(Cznie podnosic i przenosic ciyZary 

o masic przekJaczajC!cej: 


I) 3 kg prq pracy stalej ; 


2) 5 kg przy pracy dorywczej. 


3. 	 Czas pracy kobiet wei¥)' oraz opiekuj~cych sitt dzieckiem w wieku do 4 lat Die maze, bez 

lch zgody, przekIaczac 8 godzin na dotxy. 

4. 	 Zabrania siC; zatrudniania kobiet w ci¥y w godzinach nadliczbowych oraz w porze noenej, 

jak r6wniez bez ich zgody deJegowania poza stale miejsce procy. 

5. 	 Zabrania siC; zatrudniania kobiet opiekuj(}cych s iy dzieckiem w wieku do 4 lat, w porze 

noenej oraz bez ich zgody delegowania poza state miejsce pTacy. 

6. 	 Zabrania siC; zatrudniania w godzinach l1adliczbowych bez zgody pracownika sprawuj'lcego 

pieczy nad osobami wymagaj'lcymi sta~ej opieki lub opiekuj<lcego sic;: dziecmi w wieku do 

osmiu lat. 

§ 27 

1. 	 Pracownica karmi'lca dziecko PJersJ~ ma prawo do dwoch p61godzionych prt.erw 

w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmi C}ca wic;:cej ni t jedno dziecko 

rna prawo do dw6ch przerw w pracy, po 45 minut kazda. PrL.erwy na kannienie mog<l bye 

na wniosek pracownicy udzielane l<Jemie. 

2. 	 Pracownicy zatrudnjonej na czas krotszy nii: 4 godzjny dziennie, przerwy na karmieoie nie 

przystuguj<\. Jezeli czas pracy pracownicy oie przekracza 6 godzio dziennie , przystuguje jej 

jedna przerwa na kannienie. 

3. 	 Pracownica korzyslajC}ca z uprawnien okrcilonych w us!. I i 2 moze z~ oZyc do pracodawcy 

wniosek 0 udzie lenie przerwy na karmienie dziecka, ktorego wzor okresla 181"C~Dik 

Dr 4 do Regulaminu. 
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ROZDZIALX 


BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA 


PRZECIWPOZAROWA 


§ 28 

Pracodawca i pracowmcy zobowiCJzani SCJ do scislego przestrzegania przepis6w zasad 

bezpieczenstwa i higieny praey oraz przepisow 0 ochronie przeciwp0Zarowej. 

§ 29 

1. 	 Pracodawcajest obowi¥any w szczeg61nosci do: 

1) 	 zapoznania pracownik6w z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny praey oraz 

przepisami 0 ochronie przeciwp0Zarowej poprzez: 

a) szkolenia og61ne - wstypne i okresowe w zakresie BHP i ppo! prowadzI:} osoby 

wyznaczone przez pracodawcy lub jednostki szkolCJce, 

b) szkolenia instruktat.owe na stanowisku pracy - wstypne i okresowe w zakresie 

wymienionym w ppkt. a prowadz<} bezposredni przdozeni pracownik6w lub W6jt. 

2) prowadzenia systematycznych szkolen w zakresie bezpieczenstwa i higieny praey, 

3) organizowania pracy w spos6b zapewniaj'lcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

4) przed podjyciem pracy kierowania kandydata do pracy na wstypne badania lekarskie, 

5) kierowania pracownik6w na profilaktyczne i okresowe badania lekarskie, 

6) zapewnienia pracownikom srodk6w ochrony indywidualnej zabezpieczahcych przed 

dzialaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynnik6w oraz odziezy 

i obuwia roboczego, zgodnie z zal'lcznikiem nr 5 do Regulaminu. 

2. 	 Pracownik obowi'lzany jest w szczeg61nosci do: 

1) 	 zapoznania siy z przepisami i zasadami BHP, udzialu w szkoleniach i instruktazach 

z tego zakresu oraz zaliczenia wymaganych egzaminow sprawdzaj'lcych, 

2) 	 wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przestrzegania 

wydanych w tym zakresie zarz'ldzen i wskazan przelozonych, 

3) 	 dbania ° nalezyty stan maszyn, urz'ldzeit, narzydzi i sprzytu oraz 0 porz'ldek i lad 

w mleJSCU pracy, 

4) 	 niezwlocznego zawiadomienia prze!ozonego 0 zauwaZonym wypadku przy pracy alba 

zagrozeniu Zycia Jub zdrowia, 
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5) utywania przydzielonej mu odziezy i obuwia roboczego, a takte srodkow oehrony 

indywidualnej zgodnie z ieh przeznaezeniem, 

6) 	 poddawania siy badaniom lekarskim wstypnym, okresowym, kontro!nym oraz innym 

badaniom zafZ<}dzonym przez wlaseiwe organy i stosowania siy do zaleeen lekarskich, 

7) 	 wsp6fdzialania z praeodawC<} i przclozonymi w wypelnianiu obowi<}Zkow dotycZ<}cych 

bezpieczenstwa i higieny praey. 

§ 30 

1. 	 Wykaz rodzajow srodkow oehrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboezego a tak.i:e 

przewidziane okresy ieh uZytkowania stanowi zal'lcznik Dr 5 do Regulaminu. 

2. 	 Srodki oehrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zakupione przez Pracodawcy 

sq wlasnosciq Praeodawey a po uplywie okresu uzytkowania przeehodzq oa wlasnosc 

pracownika. 

3. 	 Praeowniey zatmdnieni na stanowiskaeh wymienionyeh w tabeli stanowi<)cej zat<)cznik 

or 5 do Regulaminu nabywajq prawo do ieh otrzymania z dniem zawareia umowy 0 praey. 

4. 	 Kierownik i Zastypea Kierownika Urzydu Stanu Cywilnego otrzymujq togy zakupion'l 

przez praeodawey lub nabywaj'l reprezentacyjny ubior sluzbowy we wlasnym zakresie 

za rekompensat'l pieniyzo<} zwan'l ekwiwalentem w wysokosci do 850,00 z1

5. 	 Ekwiwalent a ktorym mowa w ust. 4 wyplacany jest na podstawie przedlozonyeh 

fakturlparagoo6w oraz pisemnego \\i1liosku (za1'leznik or 6 do Regulaminu) sporZ<}dzonego 

przez Kierownika i Zastcypey Urzydu Stanu Cywilnego, zatwierdzonego przez W6jta lub 

Sekretarza Gminy, nie p6iniej nit do 15 grudnia danego roku budzetowego, w kt6rym 

mozna wnioskowac 0 wyplaty ekwiwalentu. 

6. 	 Praeowniey, po ustaniu stosunku praey, zobowi<}Zllili s<} do rozliezenia siy z pobranej 

odziezy oehronnej u swojego bezposredniego przclotonego. 

7. 	 Dopuszeza siy utywaoie przez praeownik6w (sprz<}taezki, arehiwisty) za ieh zgod<}, wlasnej 

odziety i obuwia roboezego, spelniajl.J:eyeh wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy. 

8. 	 Za pranie i konserwacjy odziezy praeownikowi (sprz(j.taczce, archiwiscie, Kierownikowi 

oraz Zastypcy Kierownika Urzydu Stanu Cywilnego) wyplacany jest ekwiwalent pienicyzny 

w wysokosci ustalonyeh kosztow tyeh ezynnosci i niezbydnych srodk6w pioqeyeh. 

9. 	 Ekwiwalent pieniyzny 0 kt6rym mowa w ust. 9 przysluguje rowniez pracownikom, kt6rzy 

uzywaj<) w!asnej odziety roboczej. 
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10. 	Ustala siIY wysokosc ekwlwalentu miesi~cznego 7..d pranie: i kODserwacjlt odzieZY rObOC7A:j 

w '\vysokosci 15.00 zl za miesi§c. 

1t Wysokosc ekwlwalentu Zll pranie i konserwacji1 odziezy roboczej zmmeJsza 51l( 

proporcjonalnie za kaZdy roboczy dzien nieobecnosci pracownika w miejscu pracy 

z powodu zwolnienia lckarskiego trwaj(fcego pov..'Y:l.ej 14 ani, urlopu macierzynskiego! 

urlopu ojcowskiego, urlopu 1vychowawczego, urlopu bezphllncgo, sw"iadczenia 

rehabilltacYJnego. 

12. Ekwlwalent pleniyzny za pf'dtlie i konscrwacjt; odziety roboczcj wyp-laca siy Wokresach 

6-miesi<;ocznych, w miesi,!cu nast<;:puj~cym po zako6czcniu p6Irocz,a. 

§ 31 

L 	 Pracodnwca zape'\\'J1ia praCO\\011ikom napoJe w na1urze - produkty do ich spor.lJjdzania 

tj. J 0 dkg. herbaly na miesiltc lub ekwiwalent pienh;zny w wysokosci 0,80 z! na kaZdy dzien 

2. 	 Ekwiwalent () kt6rym mowa w ust 1 wypracany jesrjednorazowo w ostatnlm kwartale roku, 

3. 	 Wysokosc ekwiwaleotu zmniejsza si~ proporejonalnie za kai;dy roboczy 0 dzien 

nleobecnosci pracownika w miejscu pracy z powodu: urlopu macierzynskiego~ urlopu 

ojcowskiego. urlopu ,·vychowawczego, urlopu bezptatnegl\ swiadczenia rehabi!itac.yjnego, 

zwoluienia lekarskiego spowodowanego niezdolnoscitj do pracy wskutek choroby. 

4. 	 W przypadku nieobecnosc! pr-acownika 0 kt6rej mowa w ust. 3 po vvyptacie ekwiwalentu 

i przed zakonczeniem roku kalendarzowego, pracownik zobowi¥..any jest do zv"Totu 

ekwiwalentu proporcjonalnie za kaZdy dzicn l1icobecI1osci. 

5. 	 Pracownikowi rozpoczynajQcemu praq ekwiwalent nalicz.a siy ad dnia nawl¥.3ma 

stostmku pracy. 


§ 32 

1. 	 Pracodawca informujc praco1Vl1ika 0 ryzyku zawodowym popr:zez zapoznanie go z kartq. 

oceny ryzyka zawodowego najego stanowisku pracy, 

2. 	 Zapozoanie zostaje potwierdzone podpisem pracownik:t. 

ROZDZIALXI 


KARY ZA NARUSZF:N'lE PORZf\DKU I DYSCVPUNY PRACY 


§ 33 


1. 	 Za l1aruszenie obowif:j.zk6w pracownlczych pracodawca maze stosowac: 

1) 	 kary upomnienia, 
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2) 	 kar~ nagany. 

2. 	 Naruszeniem obowiqzk6w pracowniczych karanych upoIl1mentem b'ldz nagan<} jest 

w szczegolnosci: 

I) niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy, 

2) nieusprawiedliwiona nieobecnosc w pracy lub sp6znianie powoduj'lce dezorganizacjy 

pracy, 

3) 	 niewlakiwy stosunek do przel:ozonych, pracownik.6w, podwladnych i interesant6w, 

4) 	 nieinformowanie 0 zaisLnia1ych niebezpiecznych warunkach pracy lub wypadku, 

5) 	 nieS10SQwanie siy do zasad bezpiecznej pracy i zasad BHP, 

6) 	 opuszczanie rojejsca pracy bez pozwolenia bezposredniego przel:ozonego lub 

Kierownika komorki organ izacyjnej . 

7) 	 pozostawianie miejsca pracy bez pozwolerua bezposredniego przeioZonego, 

8) 	 wykonywanie prac wlasnych lub prac, kt6re nie s~ zlecone przez przelotonych. 

9) 	 zald6canie porz<}dku j spokoj u w miejscu pracy, 

J0) stawianie si~ do pracy w stanie nietrze±v.rym, sp0Zywaoie alkoholu w miejscu pracy, 

11) dzia!ania dezorganizujqce i utrudniaj(Jce pracownikom wykonywanie icb obowi(JZk6w, 

np. wszelkie pr6by handlu, akwizycji , reklamy, agitacji politycznej itp. 


12) naruszenie przepis6w 0 ochronie danych osobowych. 


3. 	 Kary porzqdkowe moze stosowac wytflcznie W6jt. 

4. 	 0 na10zenie kary na pracovmika mos", wnioskowac kierownicy kom6rek organizacyjnych 

Urz~du lub Sekrelarz Gminy. 

5. 	 Kara moze bye zastosowana tylko po uprzednim wysluchaniu praco"mika, z czego nalezy 

spoI'Uldzic stOSOwt1(J notatk~. 

6. 	 0 zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na pismie, wskazuj¥ rodzaj 

naruszenia obowi¢.6w pracowniczycb i dat~ dopuszczenia siy przez pracolMlika tego 

naruszenia oraz infonnacjy 0 prawie zg~oszenia sprzeciv·/u i tenninie jego wniesienia. 

7. 	 Odpis 7..awiadomienia sklada si,! do akt osobowych pracownika. 

§ 34 

W sprawach dotycz(Jcych odpowiedzia lnoSci porZ1Jdkowej pracownik6w nieuregulowanych 

w niniejszym rozdziale maj(J. zas(osowanie przepisy Kodeksu pracy. 

18 

http:obowi�.6w
http:pracownik.6w


ROZDZIALxn 


POSTANOWlENIA KOl'iCOWE 


§35 

L Regulamin wchodzi w zycic po uptywie 2 tygodnl od dnia podania go do wiadomosci 

pracov.nik6w, 

2. 	 Reglliamin podaje Sly do wiadomosci, poprzez wytozenie w sekretariacie CrzydlJ Gminy. 

3. 	 Nadzor nad przestrzeganiem Regulaminu sprawujq.: W6jt, Sekretarz, Skarbnik Oraz 

kiero'A'Dlcy kom6rek organizacyjnych. 

4. 	 \VszeJkie zmiany Regutaminu dokonane bydif W tannic r07-samej z jego "'"prowadzeniem, 

5. 	 W sprav,/ach zwttiZMych ze stosunkiern pracy, l1ieuregulowrulych szczegruo\.vo niniejszym 

Regulaminem maj~ zasiosowanie przepisy usts\V)' z dnia 21 listopada 2008 roku 

o prawwnikach samofZlfdowych (Dz. C z 2019 L, paz, 12R2) oraz ustav,ry z dnia 

26 czcrwca 1974 roku Kodeks Pmcy (Oz. U. z 2020 r., paz. 1320). 
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Zalqcznik nr I do Regulaminu Pracy 

Urzydu Gminy Nowe Miasto 

wprowadzonego ZarZ<tdzeniem 
Nr 62/2020 W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 08 paidziemika 2020 r. 

OSWIADCZENIE 

Ja nizej podpisany(a) zatrudniony(a) w Urzydzie Gminy w Nowym Miescie na 

stanowi sku .... oswiadczam, ze zapoznalem(am) Sly 

z Regulaminem Pracy Urzydu Gminy w Nowym Mie~kie. 

(podpis pracownika) 

Nowe Miasto, .............................. . 
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Za{<jczni< nr 2 do ReguJaminu Pracy 
Lf79dU Ominy l'o'Ne Miaslo 
''''Prowadzoncgo Zarzqdzeniem 
Nr 62/2020 Wojla Gminy NolVc Miasl0 
z dnla 08 pai.ozi¢mika 2020 r, 

OSWIADCZENIE 

o prowadzcolu dzialalnosci gospodarczej przez pracownika samorz~dowego 

PodstalVa prfl'Wl/fI: aN. 3f US(if\ry:? dnia 21 fislopada lOOS roku 0 pracownikach Jamor::qdowyd; 0):; /'.:: J()lifr " 

POt /28).2 

Ja niz..ej podpisany/a ........ ," 


(mtlf/ j nanV/sko) 

Stanowlsko . 

Swiadomy(a) odpowiedzialnoScl karTIc:j za sktadanie truSzy'\vycn zeznan, v.'Ynikajqcej z art. 233 

Kodeksu Kamego oraz zgodnje z art 31 uStawy z dnia 21 lislopada 2008 rok.u 0 praco\,\T.ikach 

samorziJdov,rych 

OSWIADCZAM 

Ze prowadzy dziaralnosc gospodarcz(}: 

(charakter prowad:;onej d:Ju(alnoiCl, adn:S, daw rozpoa¥cia dzia/afnosci) 

W przypadku zmiany, zobowiqzujJt sil( niezw{ocmie pomfomlOwac 0 tym fakcie Pracodawc\" 

(:mejscOIt'05C, data) (p"dpr!; pracowJlIxa) 
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Zal~cznik nr 3 do Regulaminu Pracy 

Urzydu Gminy Nowe Miasto 
wprowadzonego ZarLqdzeniem 
Nr 62/2020 W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 08 paidziernika 2020 r. 

ORG.............................. . 


(imi.; i nanvisko) 

(kom6rka organizacyjna) 

WNIOSEK URLOPOWY 

Proszy 0 udzielenie urlopu wypoczynkowego/okolicznosciowego/opieka na dziecko (w trybie 

art. 188 KP), na tfJdanie* 

od dnia ............... ", .... . . .............. do dnia ................... . .......... . ............... . 


w ilosci ......................... ............... dni roboczych. 


Zastypstwo ........................... . . 


Uzgodniono ..............•................. 


(da/a i podpis wyslffil'jajqcego) (podpis kierownika) 

*niepOlrzebne skrd/it 
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Zal.qcz:nik nr4 do Regulaminu Pracy 
UtU;du GmillY NQwe Mia$tO 
wprowadzonego Zarzqdzemcm 

Nr 62/2020 Wajta Groin)' Nowe Miasto 
l. dnia 08 paidziemika 2020 r. 

No\ve Miasto .................... ".,."""", 


(lmit; i ll3.zwlsko pracownika) 

{nalwa jednostki organizacyj!1ej Urzydll) 

\Vojt Groin)' Nowe Miasto 

Wniosek 0 udzielenie przerw(y) na karmienic dziecka 

Oswiadczam, ze karmiy piersi'l dziecko'" /dzicci* .... ,'" 

{lmj~ j llalWlsko dziecka.fdzleci} 

urodzone w dniu . 

W zwi¢u z pmvyzszym prosz~ 0 udzielenie: 

[HI llfJ"ppadku harmienia jednego dziecka) 

dw6ch p6tgodzinnycn przerw w pracy w godzinach* od 

{{fernie dw6ch pO-tgodzinnych przerw w pracy w godzina

..... do 

ch* od 

i od ... do 

do .....

. 

....... 

wokresic do ......... " ... ", ... , ..... " ...... " .... (oku. 

(w prZfpadku karmienia wiecei "jf; jedfJego dzieckal 

dwoch przerw w pcacy po 45 minut ka.z.da w godzinach* od", do , i ad.. do. 

J~clllie dw6ch przenv w prdcy po 45 minul kazda w godzinach* od .. do 

w okresie do " " .... toku. 

(pQapis pra<,;ownika) 

Stanowisko przeio:loftego dot. wnioskowanyeb pnez pracowilika godzin przerw w pracy: 

* niepotf7-4bnc skrdli¢ 
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• 


Za1'lcznik nr 5 do Regulaminu Pracy 
Urzydu Gminy Nowe Miasto 
wprowadzonego ZarUldzeniem 
Nr 6212020 W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 08 paidziemika 2020 r. 

Tabela norm przydzialu i zUZycia srodkow ocbrony indywidualnej, ubioru 

reprezentacyjnego oraz odziciy i obuwia roboczego dla pracownik6w 

Urz'tdu Gminy Nowe Miasto 

L.p. Nazwa stanowiska Zakres wyposatenia Okres uiytkowania 

1 

Kierownik Urzydu Stanu 
Cywilnego, 

Za-pca Kierownika Urzydu Stanu 
Cywilnega 

W QrzYI2adku kobiet: 

24 msce 

24 msce 

R - kostiwn dwuczysciowy 
(marynarka i sp6dnica), 
R - bluzka koszulowa, 
R - sukienka wizytowa, 
R - p61buly, 
lub 
R -toga. 

W QrzYQadku mezczyzn: 
R - gamitur, 
R-koszula, 
R - krawat, 
R - pantofle, 
lub 
R - laga. 

2 SprZ4taczka 

R - fartuch z tkanin 
syntetycznych lub fartuch z 
elanobawelnyfbawelniany 

12 m-cy 

R - obuwie ochronne 12 m-cy 

o -f«kav-.rice gumowe wd. 
patrzeb 

do zuZycia 

0- szelki bezpieczenstwa 
do mycia okien wg potrzeb 

do zuZycia 

3 Archiwista 

R - [artuch 12 m-cy 

R - akrycie glowy 12 m-cy 
o - rykawice bawelniane do zuzycia 

Lp. Nazwa stanowiska Zakres przydzialu I1.WOkres 

1 Pracownicy Urzydu herbata 100 gr/m-c 

2 S prL4taczka kremdo qk 1 szt.lm-c 
100 gim-c 

3 Archiwista krem do f¥. 1 szt.lkwartat 
100 g/m-c 
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ZaJqcznik Dr 6' do Rcgulaminu Pracy 
Url~du Gminy Nowe Mi<1Sto 
wprowadzonego Zurzt)dzeniem 
Nr 62i2020 W6jta Gminy Nowe Mia£!o 
z dnin OS paidziernika 2020 r. 

WNlOSEK 

o wyplat~ ekwiwalentu pieni~znego fia sfinansOwanie koszt6w zakupu reprezcntat':yjncgo 

ubioru sluzhowego dla Kierowllika Urz~du Stano CywilnegoJ7..asl~pcy Kierownika 

Urzt;du Stanu Cyw"ilnego t;rzt;du Gminy Nowe Miasto 

Dane pracowoik.a: 

Imiy i nazwisko: ..... 

Stanowisko: 


Data Ihyp-laty ostatniego ekwlwalentu. _..... _ 


Podpis pr\lcownika 

Wyzej wymieniona osoba spdnia warunki do wypiaty ekwlwalenlu w wysokosci: ....... .. 


(slownie z!otych). 


zgodnie z § 30 usC 3 i 4 Regulaminu pracy, wprowadzonym ~dzeniem Nr ....... W6jta 


Gminy Nowe Miasto z dnia .. 


PorlpJs W6jtafSekretarza Gminy 

Zatwierdzam do wyplaly: 

Data, piecUflka i 1'od1'i$ Skarbnika gmlny 
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