


 

R E G U L A M I N   P R A C Y

Urzędu Gminy w Bogorii.

 

 

            Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2008 roku – Kodeks

Pracy  / tj. Dz. U . z 1998 r. Nr 21 poz.98 ze zm./ wprowadza się Regulamin pracy

Urzędu Gminy w Bogorii.

 

I Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz

związane  z  tym prawa  i  obowiązki  pracodawcy  i  pracowników świadczących

pracę w Urzędzie Gminy w Bogorii.

 

§ 2

 

Przepisy  niniejszego  regulaminu  obowiązują   wszystkich  pracowników

zatrudnionych u pracodawcy bez względu na zajmowane stanowisko oraz wymiar

czasu pracy.

 

§ 3

 

Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o:

- pracodawcy, zakładzie pracy, urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy

w Bogorii w imieniu którego występuje wójt, jego zastępca lub inna upoważniona

do tego osoba,

- pracowniku – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawie wybory,

powołania i umowy o pracę bez względu na rodzaj i wymiar czasu pracy.

 

§ 4

 

1.     Czynności  w  sprawach  z  zakresu  prawa  pracy  za  urząd  wobec  zastępcy

wójta, sekretarza gminy, skarbnika wykonuje wójt.



2.     Czynności wobec pozostałych pracowników urzędu wykonuje wójt.

3.     Pracodawcą wójta jest urząd gminy

 

§ 5

 

1.     Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz urzędu a dotyczących jego

funkcjonowania udziela wójt.

2.     Urząd zapewnia pracownikom prawo do wzajemnej komunikacji wewnątrz

zakładu pracy oraz do dyskusji, przedstawiania sugestii, pytań czy problemów

kierownictwu.

 

§ 6

 

Regulamin  pracy  podaje  do  wiadomości  każdego  przyjmowanego  do  pracy

pracownika  osoba  prowadząca  sprawy  kadrowe,  a  zapoznanie  się  z  treścią

regulaminu pracownik potwierdza  w stosownym oświadczeniu.

 

II. Prawa i obowiązki pracodawcy

 

§ 7

 

Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do:

-  zapewnienia  pracownikowi  pracy  zgodnie  z  treścią  aktu  kreującego  treść

stosunku pracy / wybór,  powołanie, umowa o pracę/

 

-  zapoznania  pracownika  podejmującego  pracę  w  zakładzie  pracy  z  zakresem

jego   obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku

oraz podstawowymi uprawnieniami,

 

-  zapoznania pracownika z regulaminem pracy,  regulaminem organizacyjnym i

innymi instrukcjami obowiązującymi w zakładzie pracy,

 

- organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,

zmniejszenie  uciążliwości  pracy  zwłaszcza  pracy  monotonnej  i  pracy  w

ustalonym z góry tempie,

 

- stworzenia warunków do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,



 

- zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia

systematycznych  szkoleń  pracowników w zakresie  bhp,  a  także  informowanie

pracowników o ryzyku zawodowym  związanym z wykonywaną pracą,

 

-  wydawania  pracownikowi  potrzebnych  mu materiałów i  urządzeń,  odzieży  i

obuwia roboczego niezbędnych na danym stanowisku pracy,

 

- terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,

 

-  stosowania  obiektywnych  i  sprawiedliwych  kryteriów oceny  wyników pracy

według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu,

 

-  zapewnienia  świadczeń  socjalnych  zgodnie  z  Regulaminem  Funduszu

Socjalnego,

 

- prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz

akt osobowych pracowników,

 

- ułatwienia pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

-  wpływania  na  kształtowanie  zasad  współżycia  społecznego  i  szanowania

godności,  dóbr  osobistych  pracowników  i  niedopuszczenia  do  jakiejkolwiek

dyskryminacji w stosunkach pracy,

 

- przeciwdziałania lobbingowi w stosunkach pracy,

 

-  stwarzania  pracownikom  podejmującym  zatrudnienie  po  ukończeniu  szkoły

warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy. 

 

§ 8

 

1.     Na pracodawcy ciąży obowiązek niezwłocznego potwierdzenia pracownikom

na piśmie rodzaju zawartej umowy o pracę i jej warunków.

2.     Umowę należy wręczyć pracownikowi  najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy,

a w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy poinformować pracownika o:

- częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,



- normie dobowej i tygodniowej czasu pracy,

- wymiarze i prawie do urlopu wypoczynkowego,

- długości okresu wypowiedzenia stosunku pracy.

§ 9

 

1.     Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy, dopuszczalne jest na okres

3 miesięcy w roku kalendarzowym przeniesienie pracownika do innej pracy

niż  określona  w umowie  o  pracę,  lecz  pod warunkiem że  nowa praca  nie

powoduje  obniżenia  wynagrodzenia  pracownika,  jest  zgodna  z  jego

kwalifikacjami.

2.     Przedmiotowe  przeniesienie  nie  może  mieć  znamion  dyskryminacji  czy

szykany pracownika.

3.     Przydziału prac dokonuje bezpośredni przełożony pracownika.

 

III. Prawa i obowiązki pracownika samorządowego.

 

§ 10

 

1.     Pracownik  jest  zobowiązany  wykonywać  pracę  sumiennie  i  starannie,

przestrzegając dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych

które dotyczą pracy jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o

pracę.

2.     Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

- rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, 

- przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

- należycie wykonywać polecenia przełożonych dotyczące pracy,

- przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych wewnętrznych

aktów normatywnych obowiązujących w zakładzie pracy,

- przestrzegać przepisów oraz zasad bhp i przepisów p.poż,

- dbać o mienie zakładu pracy w szczególności o powierzony sprzęt,

-  przestrzegać  tajemnicy  służbowej  oraz  zachować  w tajemnicy  informacje

której ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

-  przejawiać  koleżeński  stosunek  do  współpracowników  oraz  przestrzegać

zasady  współżycia społecznego,

- podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach

      3. Każdy pracownik przystępujący do pracy obowiązany jest:



        1/ przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do   zatrudnienia na

 zajmowanym stanowisku,

         2/ wypełnić kwestionariusz osobowy,

         3/  przedłożyć  niezwłocznie  świadectwa  pracy  wydane  przez  poprzednich

pracodawców,  a  także  inne  dokumenty  niezbędne  do  określenia  uprawnień

pracowniczych,

          4/ przedłożyć niezwłocznie świadectwa lub dyplomy ukończenia szkoły,

          5/ przedłożyć dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe.

 

§ 11

 

Za ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych

uważa się w szczególności:

 

- samowolne opuszczenie stanowiska pracy, lub nieusprawiedliwioną nieobecność w

pracy,

- stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie

pracy,

- naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż,

- korzystanie ze zwolnień lekarskich w sposób niezgodny z przepisami,

- zabór mienia pracodawcy oraz usiłowanie przywłaszczenia materiałów, urządzeń a

także innych środków stanowiących własność pracodawcy,

-  ujawnienie  w  sposób  nieuprawniony  spraw  objętych  tajemnicą  ustawowo

chronioną.

 

IV. Nieobecności i inne zwolnienia od pracy.

 

§ 12

 

1.     O  niemożliwości  stawienia  się  do  pracy  z  przyczyn  wcześniej  znanych

pracownik  powinien  uprzedzić  bezpośredniego  przełożonego  lub  osobę

prowadzącą sprawy kadrowe.

2.     W razie niestawienia się do pracy, poza wyżej wymienionymi przypadkami,

pracownik  jest  zobowiązany  powiadomić  bezpośredniego  przełożonego  lub

osobę  prowadzącą  sprawy  kadrowe,  o  przyczynie  nieobecności

przewidywanym czasie jej trwania już pierwszego dnia nieobecności, lecz nie

później niż w dniu następnym osobiście lub przez inne osoby.



3.     Nieobecność  w  pracy  lub  spóźnienie  usprawiedliwiają  przyczyny

uniemożliwiające stawienie  się  do pracy a dowodami usprawiedliwiającymi

nieobecność w pracy są:

- zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,

- imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystawione przez

właściwy organ administracji rządowej, lub samorządowej, sąd, prokuraturę,

policję – w charakterze strony lub świadka,

-  oświadczenie  pracownika  potwierdzające  odbycie  podróży  służbowej 

zakończonej w takim czasie że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 11 godzin,

- zaświadczenie stacji krwiodawstwa o oddaniu krwi.

 

§ 13

 

1.     Pracownik  może  być  zwolniony  od  pracy  przez  bezpośredniego

przełożonego  na  czas  niezbędny  dla  załatwienia  ważnej  sprawy  osobistej.

Zwolnienia można udzielić gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona

potrzeba takiego zwolnienia.

2.     Za czas zwolnienia od pracy pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie,

chyba  że  odpracował  czas  zwolnienia.  Odpracowanie  nie  stanowi  pracy  w

godzinach nadliczbowych.

 

 

 

 

§ 14

 

1.     Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do

wynagrodzenia  w  wymiarze  określonym  w  przepisach  wykonawczych  do

kodeksu pracy.

2.     Zwolnienia  udzielane  są  w  dniach  następnych  przed  lub  po  zdarzeniu

uzasadniającym ich udzielenie ewentualnie w dniu wystąpienia zdarzenia.

3.     Po wykorzystaniu przedmiotowego zwolnienia pracownik obowiązany jest

przedstawić  stosowny  dokument  dotyczący  zdarzenia  uzasadniającego

udzielenie zwolnienia.

 

§ 15

 

1.     Fakt przybycia do pracy potwierdza pracownik na liście obecności,  gdzie



składa  własnoręczny podpis.

 

V. Czas pracy.

§ 16

 

1.     Czasem  pracy  jest  czas  w  którym  pracownik  pozostaje  w  dyspozycji

pracodawcy  w  zakładzie  pracy  lub  innym  miejscu  wyznaczonym  do

wykonywania pracy.

2.     Czas pracy należy wykorzystać w pełni na pracę zawodową.

3.     Pracodawca  prowadzi  ewidencję  czasu  pracy  pracowników  celem

prawidłowego  ustalenia  wynagrodzenia  za  pracę  i  innych  świadczeń

związanych z pracą, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w

porze nocnej, w niedzielę i święta , dni wolne od pracy wynikające z rozkładu

czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy – w rozliczeniu dobowym  i

tygodniowym.

4.     Pracodawca  udostępnia  ewidencję  czasu  pracy  pracownikowi  na  jego

żądanie.

5.     Ustala  się następujące systemy czasu pracy:  dla wszystkich pracowników

urzędu – podstawowy system czasu pracy 8 godzin na dobę i przeciętnie 40

godzin  tygodniowo  w  okresie  rozliczeniowym  jednomiesięcznym  dla

pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach  urzędniczych  oraz

trzymiesięcznym  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach

pomocniczych i obsługi.

 

§ 17

 

1.     Dla pracowników Urzędu każda sobota jest dniem wolnym wynikającym z

rozkładu czasu pracy.

2.     Pracownicy urzędu świadczą pracę od poniedziałku do piątku w godzinach

7,30 – 15,30

 

§ 18

 

1.     Jeżeli  wymagają  tego  potrzeby  zakładu  pracy  w  którym  pracownik

samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę

w  godzinach  nadliczbowych  w  tym  w  wyjątkowych  przypadkach  także  w

porze nocnej oraz w niedzielę w święta.

2.     Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla każdego pracownika

376 w roku kalendarzowym.



3.     Tygodniowy czas pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych

nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w okresie rozliczeniowym.

4.     Za  pracę  w  godzinach  nadliczbowych  od  poniedziałku  do  piątku

pracownikowi przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub czas wolny

w  tym  samym  wymiarze,  który  na  jego  wniosek,  może  być  udzielony

bezpośrednio przed urlopem wypoczynkowym lub po jego zakończeniu.

5.     Pora nocna wynosi 8 godzin i obejmuje czas pomiędzy godziną 22,00 a 6,00

dnia następnego.

6.     Pracownik przez cały czas pracy obowiązany jest przebywać na stanowisku

pracy.  Opuszczenie  stanowiska  pracy  lub zakładu  wymaga poinformowania

przełożonego.

7.     Wyjście  poza  teren  zakładu  pracy  może  nastąpić  po  uprzednim

poinformowaniu przełożonego lub osoby przez niego upoważnionej.

8.     Przebywanie  na  terenie  zakładu  pracy  poza  godzinami  pracy  jest

dopuszczalne jedynie za zgodą przełożonego i wójta gminy.

9.     Każdy  pracownik  po  zakończeniu  pracy  jest  obowiązany  uporządkować

swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu materiały i sprzęt

oraz dokumenty i pieczęcie.

10. Pracownik  opuszczający  pomieszczenie  jako  ostatni  zobowiązany  jest

sprawdzić  i  zabezpieczyć  wszelkie  urządzenia  elektroniczne,  zamknąć

wszystkie drzwi i okna.

11. W przypadku  powzięcia  przez  pracownika  wiadomości  o  wystąpieniu  na

terenie  zakładu pracy awarii,  obowiązany jest  on niezwłocznie powiadomić

swego przełożonego oraz przedsięwziąć wszelkie możliwe działania mające na

celu ograniczenie ewentualnej szkody.

12.  Zabranie się wynoszenia z zakładu pracy materiałów, narzędzi i wyposażenia

oraz innych przedmiotów stanowiących  własność  pracodawcy.

 

VI. Ochrona wynagrodzenia za pracę.

 

§ 19

 

1.     Wynagrodzenie za pracę wypłaca się od dnia 27-go każdego miesiąca za

miesiąc poprzedni.  Jeżeli  ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest  dniem

wolnym od pracy wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

2.     Wypłata  wynagrodzenia  następuje  na  wniosek  pracownika  na  jego  konto

bankowe, a dla pracowników zatrudnionych na czas określony w ramach prac

interwencyjnych  lub  robót  publicznych  może  być  wypłacane  w  formie

gotówkowej.



3.     Pracownikom  zatrudnionym  w  godzinach  nadliczbowych  poza  terenem

zakładu pracy, dla których trudno jest ustalić faktyczny  czas pracy może być

przyznany ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

§ 20

 

1.     Wysokość  wynagrodzenia  za  pracę  i  innych  świadczeń  pieniężnych  ze

stosunku pracy, uważa się za dobro osobiste pracownika i objęta jest tajemnicą

którą  zobowiązane  są  zachować  kierownictwo  zakładu  pracy  i  osoby

naliczające wynagrodzenie.

 

VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

§ 21

 

1.     Pracodawca  i  pracownicy  zobowiązani  są  do  ścisłego  przestrzegania

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie

przeciwpożarowej.

§ 22

 

 

Pracodawca jest zobowiązany w szczególności:

-  organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i  higieniczne warunki

pracy,

 

- kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,

 

-  wydać  pracownikowi  przed  rozpoczęciem  pracy  odzież  i  obuwie  robocze 

ustalone odrębnym zarządzeniem,

 

- przed dopuszczeniem do pracy przeszkolić pracownika w zakresie znajomości

przepisów bhp i p.poż oraz poinformować pracowników o ryzyku zawodowym

które wiąże się z wykonywaną pracą

 

§ 23

 

Za  zapewnienie  bezpiecznych  warunków pracy  w  poszczególnych  komórkach



organizacyjnych /referatach/ ponoszą odpowiedzialność ich kierownicy którzy są

w szczególności zobowiązani do:

- zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

 

- zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej i środków czystości,

 

-  organizowania,  przygotowania  i  prowadzenia  prac  w sposób zabezpieczający

przed wypadkami i schorzeniami związanymi z warunkami środowiska pracy,

 

- zapewnienia bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń,

 

- zapewnienia możliwości przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad

bhp.

 

§ 24

 

1.Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem każdego

pracownika. W szczególności pracownik obowiązany jest:

- znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego

zakresu,

 

-  wykonywać  pracę  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami  bhp,  oraz  przestrzegać

wydanych w tym zakresie zarządzeń i wskazań przełożonych,

 

- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń , narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład

w miejscu pracy,

 

- używać przydzielonej mu odzieży roboczej i obuwia oraz środków czystości,

 

-  poddawać  się  badaniom  lekarskim  wstępnym,  okresowym  i  kontrolnym  i

stosować się do zaleceń lekarskich,

 

- utrzymanie w należytym stanie przydzielonej odzieży roboczej.

2.  W razie  rozwiązania  stosunku  pracy  pracownik  jest  zobowiązany  zwrócić

pracodawcy przydzielone mu przedmioty.

 

 



2.     Jeżeli  utrata,  zniszczenie  lub  przedwczesne  zużycie  przydzielonych

przedmiotów lub sprzętu nastąpiło z  winy pracownika jest  on zobowiązany

uiścić kwotę równą niezamortyzowanej części wartości tych przedmiotów.

 

§ 25

 

W urzędzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza pomieszczeniem w

tym celu wyznaczonym.

 

§ 26

 

Pracodawca  zapewnia  pracownikom  herbatę  oraz  napoje  w  postaci  wody

mineralnej według odrębnych ustaleń.

 

VIII. Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

 

§ 27

 

1.     Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji  i  porządku w

procesie  pracy,  przepisów  bhp  i  p.poż  pracodawca  może  stosować,  karę

upomnienia lub karę nagany

2.     Kary porządkowe może stosować wójt gminy lub upoważniona przez niego

osoba.

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

wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy

od dopuszczenia się naruszenia.

4.     Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika z

czego należy sporządzić stosowną notatkę.

5.     O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie. Odpis

zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

6.     Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków,

stopień winy i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

7.     Nałożenie kary porządkowej nie stoi na przeszkodzie zmniejszeniu premii

oraz może być przesłanką nie przyznania nagrody.

 

§ 28

 



Naruszeniem obowiązków pracowniczych karanych upomnieniem bądź naganą jest

w szczególności:

- niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy,

 

-  nadmierna  nieusprawiedliwiona  nieobecność  lub  spóźnienia  powodujące

dezorganizację pracy,

 

-nieinformowanie o zaistniałych niebezpiecznych warunkach pracy lub wypadku,

 

- naruszenie tajemnicy o danych osobowych pracowników lub interesantów,

 

-  działania  dezorganizujące  i  utrudniające  pracownikom  wykonywanie  ich

obowiązków.

 

IX. Nagrody i wyróżnienia.

 

§ 29

 

1.     Pracownikom  których  praca  zawodowa,  postawa  i  postępowanie  a  w

szczególności  wzorowe  wypełnianie  obowiązków  pracowniczych,

przejawianie inicjatywy w pracy służą podnoszeniu jej wydajności oraz jakości

– mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia w postaci nagrody pieniężnej,

pochwały pisemnej, pochwały publicznej.

2.     Nagrody  i  wyróżnienia  przyznaje  wójt  w  porozumieniu  z  kierownikiem

referatu.

3.     Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do

akt osobowych pracownika.

4.     Szczegółowe  zasady  przyznawania  nagród  określone  są  w  regulaminie

wynagradzania pracowników urzędu.

 

X. Obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu.

 

§ 30

 

1.     Jakakolwiek dyskryminacja  w zatrudnieniu  bezpośrednia  lub pośrednia  w

szczególności  ze  względu  na  wiek,  płeć,  niepełnosprawność,  przekonania

polityczne,  zatrudnienie na czas  określony lub nieokreślony,  zatrudnienie w



pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna.

2.     Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie:

- nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

- warunków zatrudnienia,

- awansowania,

- dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

3.     Równe  traktowanie  w  zatrudnieniu  oznacza  niedyskryminowanie  w

jakikolwiek sposób bezpośredni lub pośredni z przyczyn wyżej określonych.

§ 31

 

1.     Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej  lub

kilku przyczyn określonych w paragrafie 30 pkt. 1 był, jest lub mógłby być

traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

2.     Przejawem dyskryminowania jest także:

-  działanie  polegające  na  zachęceniu  innej  osoby  do  naruszenia  zasady

równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady,

-  niepożądane  zachowanie  którego  celem  lub  skutkiem  jest  naruszenie

godności  pracownika  i  stworzenie  wobec  niego  zastraszającej,  wrogiej,

poniżającej i upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

 

§ 32

 

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę

lub za pracę o jednakowej wartości.

 

XI. Inne postanowienia.

 

§ 33

 

1.     Po zakończeniu pracy wszelkie dokumenty, pieczęcie, druki, nośniki

informacji należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych

2.     Zabronione jest pozostawienie pomieszczeń pracy niezabezpieczonych

przed  dostępem  osób  nieupoważnionych  i  nie  posiadających  w  nim

stanowiska pracy.

 



 

XII. Postanowienia końcowe

 

§ 34

 

1.     W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  mają

zastosowanie  postanowienia  Kodeksu  Pracy,  Ustawy  o  pracownikach

samorządowych,  przepisy  wykonawcze  do  kodeksu  pracy  oraz  inne

przepisy powszechnie obowiązujące.

2.     Z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego  regulaminu  traci  moc

dotychczasowy regulamin pracy obowiązujący od dnia  01.04.2003.

3.     Regulamin pracy wchodzi w życie po 14 dniach od podania go do

wiadomości pracownikom 

                

 

              

                  Bogoria, dnia_12-04-2010 Wójt Gminy

mgr Władysław Brudek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


