
REGULAMIN PRACY 
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu 

ROZDZIAŁ I  

Przepisy wstępne 

§ 1 

Regulamin niniejszy ustala wewnętrzny porządek pracy w Starostwie Powiatowym 
w Szydłowcu oraz określa związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników. 

§ 2 

Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych 
w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu bez względu na rodzaj prac, wymiar czasu pracy   
i zajmowane stanowisko. 

§ 3 

UŜyte w regulaminie określenie: 
1. „bezpośredni przełoŜony” oznacza: 

1) dla naczelników Wydziałów, kierowników Biura – Starostę, Wicestarostę, 
2) dla pracowników Wydziałów – naczelnika Wydziału , 
3) dla pracowników Biura - osobę sprawującą  nadzór na pracą Biura, 
4) dla stanowisk samodzielnych – Starostę. 

2. „Kierownik jednostki”, „pracodawca” oznacza Starostę Szydłowieckiego. 
3. „Pracownik samorządowy” oznacza osobę zatrudnioną w Starostwie Powiatowym 

w Szydłowcu. 
4. „ Kierujący komórką”  - oznacza osobę kierującą Wydziałem, Biurem. 
5. „Regulamin” – Regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. 
6. „przepisy prawa pracy” – oznacza to Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i przepisy 

regulujące pracę pracowników samorządowych.  

§ 4 

1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani:  
1) na podstawie wyboru – Starosta, Wicestarosta, 
2) na podstawie powołania – Skarbnik Powiatu, 
3) na podstawie umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi. 

2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach: 
1) urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, 
2) doradców i asystentów, 
3) pomocniczych i obsługi.  

§ 5 

1. KaŜdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z Regulaminem. 
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika 

i datę, przechowuje się w części „B” akt osobowych pracownika.  

 



§ 6 

Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków słuŜbowych pracownik samorządowy 
zatrudniony na stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, 
składa w obecności kierownika jednostki  lub sekretarza ślubowanie o następującej treści: 
„Ślubuję uroczyście, Ŝe na zajmowanym stanowisku będę słuŜyć państwu polskiemu 
i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie 
powierzone mi zadania”. ZłoŜenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem. 

ROZDZIAŁ  II  

Prawa i obowiązki  pracownika samorządowego 

§ 7 

Pracownik ma prawo do: 

1. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
2. wyposaŜenia stanowiska pracy w niezbędny sprzęt i środki, 
3. przydziału obowiązków zgodnie z nawiązaniem stosunku pracy, 
4. podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
5. urlopu wypoczynkowego, 
6. terminowego wypłacania wynagrodzenia. 

§ 8 

 

1. Do obowiązków pracownika samorządowego naleŜy dbałość o wykonanie zadań 
publicznych powiatu oraz dbałość o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu państwa 
oraz indywidualnych interesów obywateli. 

2. Do obowiązków pracownika samorządowego naleŜy w szczególności: 
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 
2) wykonywanie zadań  sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz  udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 
zatrudniony, jeŜeli prawo tego nie zabrania 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, 
5) zachowanie uprzejmości i Ŝyczliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi, oraz współpracownikami, 
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią. 
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

3. Ponadto do obowiązków pracownika samorządowego naleŜy: 
1) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełoŜonego, 
2) przestrzeganie ustalonego w Starostwie czasu pracy, regulaminu pracy i ustalonego 

porządku, 
3) dbanie o dobro pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie tajemnicy 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 
4) poddanie się okresowej ocenie kwalifikacyjnej, zgodnie z obowiązującym 

w Starostwie regulaminem okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników 
samorządowych. 

 



4. Pracownikowi zabrania się: 
1) spoŜywania na terenie Starostwa napojów alkoholowych, przyjmowania środków 

odurzających oraz przebywania na terenie Starostwa pod wpływem takich środków 
i napojów, 

2) palenia tytoniu na terenie starostwa, z wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego, 
3) opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełoŜonego, miejsca pracy, 
4) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełoŜonego, jakichkolwiek rzeczy nie 

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

niezgodnie z przeznaczeniem do czynności nie związanych z wykonywaną pracą, 
6) pracownikowi nie moŜe wykonywać zajęć, pozostających w sprzeczności lub 

związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków słuŜbowych, 
wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć 
sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach 
samorządowych. 

ROZDZIAL III  

Obowiązki pracodawcy 

§ 9 

1. Do obowiązków pracodawcy naleŜy w szczególności: 
1) Zapewnienie, z chwilą przyjęcia pracownika do pracy stanowiska pracy oraz urządzeń 

i materiałów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków słuŜbowych, 
zgodnie z przepisami bhp,  

2) zaznajomienie pracownika podejmującego pracę z zakresem czynności, sposobem 
wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami 
i obowiązkami, 

3) organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystywanie czasu pracy jak 
równieŜ osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień 
i kwalifikacji właściwych efektów pracy, 

4) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
przynaleŜność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 
a takŜe ze względu na zatrudnienie  na czas określony lub nieokreślony, albo 
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, 

5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie 
systematycznego szkolenia w tym zakresie, 

6) terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzeń, 
7) ułatwienie pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły warunków 

sprzyjających przystosowaniu się do naleŜytego wykonywania pracy, 
8) zaspakajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników, 
9) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych ocen pracowników, 
10) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 

osobowych pracowników, 
11) przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta 

osobowe pracowników w warunkach nie groŜących uszkodzeniem lub zniszczeniem,  
12) wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współŜycia społecznego, 
13) niestosowanie i niedopuszczanie do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji, 



14) dokonywanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zgodnie 
z obowiązującym  w Starostwie regulaminem okresowej oceny kwalifikacyjnej 
pracowników samorządowych. 

2. Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do: 
1) korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy, 
2) wydawania pracownikom wiąŜących poleceń dotyczących pracy w zakresie w jakim 

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

3) określenia zakresu obowiązków kaŜdego pracownika zgodnie z postanowieniami 
umów o pracę i przepisami. 

§ 10 

W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany 
niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. 

ROZDZIAŁ IV  

Termin, miejsce, czas i częstotliwość wynagrodzenia za pracę  

§ 11 

1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego 
stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z obowiązującym 
przepisami oraz  Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie 
Powiatowym w Szydłowcu. 

2. Wypłata wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych następuje w terminie do dnia 
25 kaŜdego miesiąca za miesiąc przepracowany. 

3. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych 
dokonywana jest do końca następnego miesiąca. 

4. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika lub osoby przez 
niego upowaŜnionej w kasie Starostwa w godz. 1200 do 1400. 

5. Wynagrodzenia na wniosek pracownika moŜe być przekazywane na jego rachunek 
bankowy. 

6. W przypadku, gdy dzień 25 jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie i inne 
świadczenia pracownicze wypłaca się w ostatnim  dniu roboczym poprzedzającym ten 
dzień. 

7. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu dokumentacji 
płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie 
składniki wynagrodzenia. 

ROZDZIAŁ V  

Przepisy BHP i ochrona przeciwpoŜarowa 

§ 12 

1. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej. 

2. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie 
wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 



powierzenie wykonywania zadań słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom 
spoza zakładu pracy, o których mowa w art.23711 § 2. 

3. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i Ŝycie pracowników przez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu 
osiągnięć nauki i techniki. 

4. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w Ŝaden sposób nie mogą obciąŜać pracowników. 

5. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 
1) zagroŜeniach dla zdrowia i Ŝycia występujących w zakładzie pracy, na 

poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach 
postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagraŜających zdrowiu i Ŝyciu 
pracowników, 

2) działaniach obronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia zagroŜeń, o których mowa w pkt 1, 

3) pracownikach wyznaczonych do: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania 
czynności w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej i ewakuacji pracowników. 

6. Pracodawca jest obowiązany: 
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

gaszenia poŜaru i ewakuacji pracowników, 
2) wyznaczyć pracowników do: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności 

w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie 
z przepisami o ochronie przeciwpoŜarowej, 

3) zapewnić łączność ze słuŜbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa 
medycznego oraz ochrony przeciwpoŜarowej. 

7. Działania, o których mowa w ust.6 powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu 
prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób 
przebywających na terenie Starostwa oraz rodzaju i poziomu występujących zagroŜeń. 

8. W przypadku moŜliwości wystąpienia zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia pracodawca jest 
obowiązany: 
1) niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagroŜeniach oraz podjąć działania 

w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony, 
2) niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umoŜliwiające, w przypadku 

wystąpienia bezpośredniego zagroŜenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca 
zagroŜenia w miejsce bezpieczne. 

9. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia pracodawca 
jest obowiązany: 
1) wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne, 
2) do czasu usunięcia zagroŜenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy. 

10. Pracodawca jest obowiązany umoŜliwi ć pracownikom, w przypadku wystąpienia 
bezpośredniego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia, albo dla zdrowia lub Ŝycia innych osób, 
podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – nawet bez porozumienia 
z przełoŜonym – na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych. 

§ 13 

1. Podstawowym obowiązkiem kaŜdego pracownika jest przestrzeganie przepisów BHP oraz 
przepisów przeciwpoŜarowych. W szczególności kaŜdy pracownik jest zobowiązany: 
1) znać i przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy , uczestniczyć 

w szkoleniach i instruktaŜu z tego zakresu, 
2) stosować środki ochrony zbiorowej, a takŜe przydzielone środki ochrony 

indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem, 



3) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosować się 
do wskazań lekarskich, 

4) niezwłoczne zawiadomić bezpośredniego przełoŜonego o zauwaŜonym w zakładzie 
pracy wypadku albo zagroŜeniu Ŝycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec 
współpracowników, a takŜe inne osoby znajdujące się w rejonie zagroŜenia, 
o groŜącym niebezpieczeństwie, 

5) współdziałać z pracodawcą i przełoŜonym  w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 14 

1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu 
i szkoleniom okresowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpoŜarowej oraz zostają poinformowani o ryzyku zawodowym. 

2. Odbycie szkolenia przed dopuszczeniem do pracy pracownik potwierdza własnoręcznym 
podpisem na odpowiednim oświadczeniu lub zaświadczeniu, które dołącza się do jego akt 
osobowych. Przeprowadza je osoba do tego wyznaczona. 

3. Pracodawca moŜe dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku, 
gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne 
szkolenia wstępne w zakresie BHP i ochrony przeciwpoŜarowej. 

§ 15 

1. Pracownikom na wyznaczonych stanowiskach pracy przydzielane są nieodpłatnie środki 
ochrony indywidualnej i higieny osobistej, odzieŜ i obuwie robocze. 

2. Wyznacza się następujące stanowiska pracy, na których przysługują środki ochrony 
indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze:  

a) archiwista, 
b)  kierowca samochodu osobowego, 
c) sprzątaczka, 
d) Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Leśnictwa  zatrudniony na stanowisku ds. lasów niepaństwowych 
i konserwacji przyrody. 

3. Normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego, 
które powinny być stosowane na stanowiskach pracy wymienionych w § 15 ust.2, oraz 
przewidywane okresy ich uŜytkowania określone zostały w tabeli, stanowiącej załącznik 
nr  1 do Regulaminu pracy.  

4. Przydzielone środki ochrony indywidualnej, odzieŜ i obuwie robocze pracownicy 
obowiązani są uŜytkować w miejscu pracy zgodnie z przeznaczeniem. Stanowią one 
własność pracodawcy i podlegają zwrotowi z chwilą rozwiązania umowy o pracę. 

5. W przypadku nie rozliczenia się pracowników z pobranych środków ochrony 
indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego, pracodawca za zgodą pracownika, dokona 
potrącenia z wynagrodzenia równowartości kosztów poniesionych przez zakład pracy na 
wyposaŜenie pracownika, pomniejszonych o stopień zuŜycia. 

6. Stopień zuŜycia oraz kwotę potrącenia ustalać będzie osoba na stanowisku pracy ds. bhp, 
sporządzając protokół. Protokół ten po zatwierdzeniu przez Starostę stanowić będzie 
podstawę do dokonania potrącenia. 

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŜliwość odstąpienia od zapłaty – 
po uzyskaniu akceptacji Starosty. 

8. Środki ochrony indywidualnej są uŜywane do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzieŜ 
i obuwie robocze do czasu utraty ich cech uŜytkowych w stopniu uniemoŜliwiającym 
dokonanie naprawy. 



9. Wydanie kolejnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia następuje po 
uprzednim zdaniu zuŜytych środków ochrony indywidualnej, odzieŜy i obuwia. 

10. JeŜeli utrata środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia nastąpiła z winy 
pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości 
utraconych przedmiotów. Kwota ta moŜe być obniŜona lub umorzona, jeŜeli uzasadniać ją 
będą okoliczności utracenia. Ustalać ją będzie pracownik na stanowisku pracy ds. bhp w 
protokole, który zatwierdza Starosta. 

 

§ 16 

1. Ze względu na brak moŜliwości zapewnienia prania odzieŜy w Starostwie, czynność ta 
moŜe być ,wykonywana przez pracownika za ekwiwalentem pienięŜnym. 

2. Wysokość ekwiwalentu pienięŜnego ustala się w kwocie 16 zł brutto miesięcznie.  
3. Ekwiwalent pienięŜny za pranie odzieŜy przysługuje pracownikowi w pełnej 

wysokości tj. 16 zł brutto miesięcznie w przypadku przepracowania więcej niŜ połowa 
miesiąca a jeŜeli przepracuje połowę miesiąca przysługuje pracownikowi w wysokości 
8zł brutto miesięcznie.  

4. Wypłata ekwiwalentu będzie dokonywana dwa razy w roku w czerwcu (za I półrocze) 
i w grudniu (za II półrocze). 

§ 17 

1. W celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych 
zaopatruje się wszystkich pracowników Starostwa w środki higieny osobistej oraz 
herbatę. 

2. Do środków higieny osobistej zalicza się: 
1) mydło – kostka 1 na kwartał, 
2) ręcznik – 1 na rok, 
3) papier toaletowy – 1 rolka na m-c. 

       3.  Pracownikowi przysługuje 1 opakowanie herbaty 10 dkg na miesiąc. 
 4. Środki higieny osobistej określone w ust. 2  przysługują pracownikom do dnia 

31 grudnia 2009r. Środki higieny osobistej od 2010r. będą dostępne  na bieŜąco 
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. 

5. Do otrzymania środków higieny osobistej i herbaty za dany miesiąc uprawnieni 
są pracownicy, którzy przepracowali co najmniej połowę miesiąca. Za dłuŜszy niŜ 
połowa miesiąca okres nieobecności w pracy środki te nie przysługują. 

6. Pracodawca zapewnia wszystkim pracownikom napoje chłodzące w postaci wody 
mineralnej w ilości 1 litr na jeden dzień pracy. Napoje wydawane będą dla 
pracowników w okresie letnich upałów (temperatura powyŜej 28 stopni C 
w pomieszczeniu) w dniach wykonywania pracy raz na trzy dni.  

§ 18 

Pracodawca, zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposaŜonych 
w monitory ekranowe, okulary korygujące wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza jeŜeli: 
badanie okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktyki opieki zdrowotnej wykaŜe  
potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pracownik 
uŜytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę swojego dobowego 
wymiaru czasu pracy oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego 
zasadność uŜywania okularów do pracy przy obsłudze komputerów. Pracodawca zwraca 
koszty zakupu okularów korekcyjnych na podstawie przedłoŜonego rachunku do kwoty 



250,00zł brutto. Refundację okularów dokonuje się nie częściej niŜ co dwa lata. W przypadku 
zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup został zrefundowany 
przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów korygujących 
wzrok.  

§ 19 

1. Na terenie Starostwa zabronione jest palenie tytoniu w pomieszczeniach pracy, 
korytarzach w tym takŜe na naradach i konferencjach z wyjątkiem miejsc do tego 
wyznaczonych. 

2. Miejscem wyznaczonym do palenia jest pomieszczenie oznaczone jako „Palarnia”. 

ROZDZIAŁ VI  

Odpowiedzialność porządkowa pracowników 

§ 20 

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpoŜarowych, a takŜe 
przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania 
nieobecności w pracy, pracodawca moŜe stosować: 
1) karę upomnienia, 
2) karę nagany. 

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub 
przepisów przeciwpoŜarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się 
do pracy w stanie nietrzeźwości lub spoŜywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca 
moŜe równieŜ stosować karę pienięŜną. 

3.  Stosowanie kar porządkowych odbywa się zgodnie z art. 108  Kodeksu pracy.  

§ 21 

1. Kara nie moŜe być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości 
o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się 
tego naruszenia. 

2. Kara moŜe być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 
3. JeŜeli z powodu nieobecności w pracy, pracownik nie moŜe być wysłuchany, bieg 

dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 
ulega zawieszeniu do  dnia stawienia się pracownika do pracy. 

§ 22 

1. O zastosowaniu kary starosta zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj 
naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się pracownika tego 
naruszenia oraz informując o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. 

2. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. 

§ 23 

Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków 
pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. 



§ 24 

1. JeŜeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik moŜe w 
ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu, wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub 
odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. 

2.  W przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownik moŜe w ciągu 14 dni wystąpić do sądu 
o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. 

§ 25 

1. Karę uwaŜa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych 
pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca moŜe z własnej inicjatywy uznać 
karę za niebyłą przed upływem tego terminu. 

2. Przepis ust. 1  zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu 
przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary. 

ROZDZIAŁ VII 

Czas pracy 

§ 26 

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez kaŜdego pracownika na wykonywanie 
obowiązków słuŜbowych. 
1. Czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo, 

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym 
z zastrzeŜeniem ust.3. 

2. W uzasadnionych przypadkach mogą być zastosowane rozkłady czasu pracy, w których 
dopuszczalne jest przedłuŜenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę przy 
zachowaniu 40 godzinnego średnio tygodniowego wymiaru czasu pracy, w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy, w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

3. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie. 

4. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach, pracodawca na prośbę pracownika moŜe 
wyrazić zgodę na zmianę godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, jeśli zmiana nie 
zakłóci toku pracy starostwa. 

 
§ 27 

 
1. JeŜeli wymagają tego potrzeby pracodawcy na pisemne polecenie bezpośredniego 

przełoŜonego pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym 
w wyjątkowych przypadkach takŜe w porze nocnej oraz w niedziele i święta. 

2. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełoŜonego 
w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas 
wolny w tym samym wymiarze, z tym Ŝe wolny  czas, na wniosek pracownika, moŜe być 
udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego 
zakończeniu.  

 
 
 
 
 



§ 28 
 

1. Do dnia 31 marca 2010r. ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy: 
a) poniedziałek –   8 00 – 16 00 
b) wtorek – piątek  7 30 – 15 30 

 
2. Od dnia  01 kwietnia 2010r. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia 

pracy: 
a) poniedziałek –   7 30 – 15 30 
b) wtorek – piątek  7 30 – 15 30 

3. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi - sprzątaczki  (zgodnie z art. 
146 Kodeksu pracy) wprowadza się zmianowy system czasu pracy. 
a) sprzątaczki w poniedziałki  w godz. 800- 1600 (do dnia 31.03.2010r.), a od 01.04.2010r. 

od 730 do 15 30 i od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530 (I zmiana) i od 1200-2000 

(II zmiana), 
b) kierowca samochodu osobowego pracuje w równowaŜnym systemie czasu pracy, 

w którym dobowy wymiar czasu pracy moŜe być przedłuŜony do 12 godzin na dobę. 
Szczegółowe zasady zatrudniania i czasu pracy kierowcy regulują odrębne przepisy. 

 
§ 29 

 
1. Niedziela i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę 

w niedzielę  święto uwaŜa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 730 w tym dniu, a godz. 
730nastepnego dnia. 

2. Dla pracowników kaŜda sobota jest dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy 
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. 

3. Pracodawca moŜe ustalić oprócz soboty inny dzień wolny od pracy przy równoczesnym 
zarządzeniu pracy w szóstym dniu innego tygodnia tego samego okresu rozliczeniowego. 

 
§ 30 

 
1.Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami w godzinach od 2200 do 6 00 dnia 
następnego. 
2. Za kaŜdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatkowe 
wynagrodzenia w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 
 

§ 31 

Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje 
15 minutowa  przerwa wliczana do czasu pracy. 

 
§ 32 

 
1. Starosta przyjmuje petentów w sprawach skarg i wniosków w kaŜdy poniedziałek 

w godzinach 1400 do 1600.Wicestarosta, Sekretarz oraz naczelnicy wydziałów przyjmują 
petentów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania. 

2. Pracownicy Starostwa przyjmują petentów w ciągu całego czasu pracy kaŜdego dnia. 
 

 
 
 



§ 33 
 
1. W Starostwie obowiązuje ewidencja wyjść w godzinach pracy w celu załatwienia spraw 

słuŜbowych. 
2. Wyjścia w godzinach pracy są moŜliwe jedynie w sytuacjach losowych, po uprzednim 

uzyskaniu zgody przełoŜonego. 
3. KaŜdy przypadek zwolnienia, którym mowa w punkcie 2 pracownik zgłasza 

pracownikowi prowadzącego sprawy kadrowe w Starostwie. 
4. Pracownik, który wykonuje mandat radnego winien kaŜdorazowo wykazać wobec 

pracodawcy potrzebę uczestnictwa w pracach organu, poprzez złoŜenie wniosku 
o udzielenie zwolnienia oraz dołączyć formalne, pochodzące od rady powiadomienie 
radnego o terminie posiedzenia. Za czas zwolnienia, pracownik nie zachowuje prawa do 
wynagrodzenia. 

5. Ewidencję wyjść w godzinach słuŜbowych prowadzi Wydział Organizacji, Nadzoru 
i Spraw Obywatelskich. 

6. Kontroli i rejestracji czasu pracy dokonuje na bieŜąco pracownik prowadzący sprawy 
kadrowe. Sporządza równieŜ ewidencję czasu pracy. 

7. Nadzór nad przestrzeganiem czasu pracy sprawuje Sekretarz Powiatu oraz naczelnicy 
wydziałów. 

 
§ 34 

 
1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności słuŜbowe w innej miejscowości niŜ 

określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu słuŜbowego 
(delegacji) podpisanego przez Starostę, Wicestarostę lub Sekretarza Powiatu (w zakresie 
upowaŜnienia) oraz na podstawie umowy na uŜywanie samochodu prywatnego do celów 
słuŜbowych, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym Zarządzeniu.  

2. Ewidencję wyjazdów słuŜbowych prowadzi sekretariat Starostwa. 
3. Rozliczenie godzin słuŜbowych następuje w terminie niezwłocznym, nie później niŜ 

w ciągu 14 dni od daty zakończenia wykonania polecenia słuŜbowego. 
 

§ 35 
 

1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych nie moŜe przekraczać 8 godzin na dobę i 40 
tygodniowo. 

2. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie moŜe przekraczać 7 godzin na dobę i 35 
tygodniowo. 

3. Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z ust. 1 i 2 obowiązuje od dnia następującego po 
przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności. 

4. Pracownicy niepełnosprawni nie mogą być zatrudnieni w porze nocnej i godzinach 
nadliczbowych. 

5. Przepisów określonych w ust. 1, 2, 3 i 4 nie stosuje się: 
1) do osób zatrudnionych przy ochronie mienia, 
2) gdy, na wniosek pracownika uprawniony lekarz wyrazi na to zgodę. 

6. Pracownicy niepełnosprawni mają prawo do 30 minutowej przerwy w pracy na 
gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, zaliczanej do czasu pracy. 

7. Zasady korzystania z przerwy określają bezpośredni przełoŜeni pracowników w taki 
sposób, aby nie następowało zakłócenie normalnego toku pracy, szczególnie przyjęć 
petentów. 

 



ROZDZIAŁ VIII  

Organizacja i porządek pracy 

§ 36 

1. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy. 
2. Przed rozpoczęciem pracy pracownik potwierdza swoje przybycie podpisem na liście 

obecności. 
3. Pracownik prowadzący sprawy osobowe obowiązany jest  do codziennej kontroli list 

obecności i dokonania w nich adnotacji. 
4. Po zakończeniu pracy pracownik zobowiązany jest: 

1) wyłączyć urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu, 
2) zabezpieczyć dokumenty w sposób uniemoŜliwiający dostęp do nich osobom trzecim, 
3) pozamykać biurka, szafy, a klucze pozostawić w miejscu wyznaczonym przez 

przełoŜonego, 
4) wyłączyć oświetlenie i pozamykać okna, 
5) zamknąć pokój,  klucze przekazać do punktu informacyjnego lub pokoju 

wyznaczonego w celu ich zabezpieczenia w odpowiedniej kasetce na klucze. 
5. Niedozwolone jest pozostawienie kluczy na zewnątrz w zamkach drzwi w czasie 

nieobecności pracowników w pomieszczeniu. 
6. Klucze od pokoi biurowych są przechowywane w punkcie informacyjnym na parterze 

i w pokoju Nr 2 (Wydział Geodezji). 
7. Przed rozpoczęciem pracy klucze od poszczególnych pomieszczeń pobierają pracownicy 

z miejsca określonego w pkt 6. 
8. Pracownicy pracujący w  pomieszczeniach, które dodatkowo zabezpieczone są w alarmy  

przeciwwłamaniowe zobowiązani są do wyłączenia zabezpieczenia alarmowego po 
przyjściu do pracy oraz włączaniu przed wyjściem z pracy. 

9. Kancelarię tajną oraz pomieszczenia archiwum naleŜy dodatkowo zabezpieczyć poprzez 
plombę – odcisk okrągłej pieczęci. Zabezpieczenia tego dokonują pracownicy 
opuszczający pomieszczenia po zakończeniu pracy. 

10. Pomieszczenia dodatkowo zabezpieczane sprzątane są podczas godzin pracy, a pozostałe 
pokoje biurowe po zakończeniu pracy przez pracowników. 

11. Klucze od pomieszczeń do sprzątania pobierają sprzątaczki z punktu informacyjnego lub 
z pokoju Nr 2 (Wydział Geodezji) i zdają je po zakończeniu swej pracy.  

§ 37 

Po godzinach pracy w budynku pozostać mogą za zgodą Starosty, Wicestarosty lub 
bezpośredniego przełoŜonego pracownicy, którzy mają do wykonania pilne i terminowe prace 
oraz pracownicy odpracowujący czas zwolnienia od pracy. O zaistniałej sytuacji pracownicy 
zobowiązani są do powiadomienia  Sekretarza Powiatu i pracownika działu kadr w celu 
zaewidencjonowania czasu pracy w dniu zdarzenia lub następnego dnia. Zasady 
rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych określa § 27 niniejszego regulaminu.  

§ 38 

1. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia 
i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemoŜliwiają stawienie się 
pracownika do pracy i jej świadczenie, a takŜe inne przypadki niemoŜności wykonywania 
pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające 
nieobecność w pracy. 



2. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie 
nieobecności w pracy, jeŜeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub moŜliwa 
do przewidzenia. 

3. W razie zaistnienia przyczyn uniemoŜliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest 
obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i 
przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niŜ w drugim dniu nieobecności w 
pracy. Pracownik dokonuje zawiadomienia osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie 
lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztowa, przy czym za datę 
zawiadomienia uwaŜa się wtedy datę stempla pocztowego. 

§ 39 

1. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: 
1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie 

z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, 
2) decyzja właściwego  państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie 

z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika 
z przyczyn przewidzianych tymi przepisami, 

3) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających 
konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem 
do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia Ŝłobka, przedszkola lub szkoły, do 
której dziecko uczęszcza, 

4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ 
właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej 
lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący 
postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka 
w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację 
potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie, 

5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróŜy słuŜbowej w godzinach 
nocnych zakończonej w takim czasie, Ŝe do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, 
w warunkach uniemoŜliwiających odpoczynek nocny. 

6) inne dokumenty przewidziane przepisami prawa. 
2. Pracownik usprawiedliwia nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy 

przedstawiając przełoŜonemu niezwłocznie ich przyczyny, na Ŝądanie takŜe odpowiednie 
dowody. 

3. Za czas usprawiedliwionej nieobecności z przyczyn określonych w ust.1 przysługuje 
pracownikowi wynagrodzenie lub zasiłek na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

§ 40 

Zastępstwo pracowników nieobecnych ustalają ich bezpośredni przełoŜeni, kierując się 
zasadą sprawnego i prawidłowego wykonywania zadań Starostwa. Nieobecność pracownika 
nie moŜe spowodować niewłaściwego lub nieterminowego załatwienia sprawy. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IX  

Zakaz dyskryminacji  

§ 41 

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej 
w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność związkową, pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną, a takŜe ze względu na zatrudnienie na czas określony lub 
nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. 

ROZDZIAŁ X  

Równe traktowanie w zatrudnieniu 

§ 42 

1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku 
pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność 
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a takŜe bez względu 
na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. 

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób, 
bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust. 1. 

3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku 
przyczyn określonych  w ust. 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej 
sytuacji mniej korzystnie niŜ inni pracownicy. 

4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego 
postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby 
wystąpić niekorzystne  dysproporcje  albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie 
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz 
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub 
znacznej liczby pracowników naleŜących do grupy wyróŜnionej ze względu na jedną lub 
kilka przyczyn określonych w ust.1, chyba Ŝe postanowienie, kryterium lub działanie jest 
obiektywnie uzasadnione  ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, 
a środki słuŜące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. 

5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu ust. 2 jest takŜe:  
1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego 

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

pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniŜającej, 
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie). 

6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest takŜe kaŜde niepoŜądane zachowanie 
o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub 
skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego 
zastraszającej, wrogiej, poniŜającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na 
zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy 
(molestowanie seksualne). 



7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, 
a takŜe podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub 
molestowaniu seksualnemu nie moŜe powodować jakichkolwiek negatywnych 
konsekwencji wobec pracownika. 

8. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeŜeniem pkt 2-4, 
uwaŜa się róŜnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku 
przyczyn określonych w ust.1, którego skutkiem jest w szczególności: 
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,  
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 

zatrudnienia,  albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń 
związanych z pracą,  

3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 
zawodowe chyba Ŝe pracodawca udowodni, Ŝe kierował się obiektywnymi powodami. 

9. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do 
osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróŜnicowania sytuacji pracownika, polegające na: 
1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1 

Kp, jeŜeli rodzaj pracy lub  warunki jej wykonywania powodują, Ŝe przyczyna lub 
przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem 
zawodowym stawianym pracownikowi, 

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu 
pracy, jeŜeli jest to uzasadnione przyczynami nie dotyczącymi pracowników bez 
powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione w art.183a § 1 
Kp. 

3) stosowaniu środków, które róŜnicują sytuację prawną pracownika ze względu na 
ochronę rodzicielstwa, lub niepełnosprawność, 

4) stosowaniu kryterium staŜu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania 
pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie 
pracowników ze względu na wiek. 

10. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania 
podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub 
znacznej liczby pracowników wyróŜnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych 
w art. 183a § 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych 
nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie. 

11. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę 
o jednakowej wartości. 

12. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników 
porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami 
przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, 
a takŜe porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. 

13. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, 
ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niŜszej niŜ minimalne wynagrodzenie za 
pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. 

14. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady 
równego traktowania w zatrudnieniu nie moŜe być podstawą niekorzystnego traktowania 
pracownika, a takŜe nie moŜe powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji 
wobec pracownika, zwłaszcza nie moŜe stanowić przyczyny uzasadniającej 
wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez 
wypowiedzenia. 

15. Przepis ust.14 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek 
formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu 
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. 



ROZDZIAŁ XI  

Przeciwdziałanie mobbingowi 

§ 43 

4. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.  
5. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane 

przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub 
zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniŜoną ocenę przydatności zawodowej, 
powodujące lub mające na celu poniŜenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 
wyeliminowanie z zespołu współpracowników.  

6. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, moŜe dochodzić od pracodawcy 
odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pienięŜnego za doznaną krzywdę.  

7. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od 
pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niŜszej niŜ minimalne wynagrodzenie za 
pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.  

8. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie 
z podaniem przyczyny, o której mowa w ust.2, uzasadniającej rozwiązanie umowy. 

 

ROZDZIAŁ XII  

Zwolnienia z pracy, urlopy wypoczynkowe, szkoleniowe, bezpłatne, delegacje 

§ 44 

1. Czas pracy powinien być wykorzystany na pracę zawodową. 
2. Załatwianie spraw społecznych, osobistych i innych nie związanych z obowiązkami 

słuŜbowymi odbywa się w czasie wolnym od pracy. 
3. W wyjątkowych sytuacjach pracownik moŜe być zwolniony od pracy na czas niezbędny 

do załatwiania waŜnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają  zwolnienia 
w godzinach pracy. Czas zwolnienia od pracy pracownik odpracowuje lub wypisuje kartą 
urlopową. Odpracowanie czasu zwolnienia następuje w ciągu tygodnia od zdarzenia. 

4. Pracownik zwolniony od pracy obowiązany jest dokonać odpowiedniej adnotacji 
w ewidencji wyjść, a po powrocie wpisać godzinę przyjścia.  

§ 45 

3. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika na wezwanie : 
1) organu właściwego  w zakresie powszechnego obowiązku obrony, 
2) organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, 
3) sądu i prokuratury, 
4) policji lub organu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykroczenia, 
5) w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym, 

przygotowawczym, sądowym lub przed kolegiami ds. wykroczeń. Łączny wymiar 
zwolnień z tego tytułu nie moŜe przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego, 

6) w charakterze świadka lub specjalisty w postępowaniu kontrolnym NIK, 
7) na czas niezbędny do przeprowadzenia okresowych badań lekarskich i szczepień 

ochronnych, 
8) będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa.   



4. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika:  
1) będącego członkiem ochotniczej straŜy poŜarnej na czas niezbędny do uczestniczenia 

w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, 
a takŜe – w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku 
kalendarzowego – na szkolenie poŜarnicze, 

2) na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach 
przewidzianych w odrębnych przepisach. 

5. W razie skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 6, ust.2 
pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za 
czas zwolnienia od pracy, celem uzyskania przez pracownika rekompensaty pienięŜnej 
z tego tytułu od właściwego organu. 

§ 46 

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
w razie: 
1) ślubu pracownika – 2 dni, 
2) urodzenia się dziecka pracownika – 2 dni, 
3) ślubu dziecka – 1 dzień, 
4) zgonu i pogrzebu małŜonka lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy – 2 dni, 
5) zgonu i pogrzebu siostry,  brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a takŜe innej osoby 

pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednia opieką.– 1 dzień 

§ 47 

1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy Kodeksu pracy. 

2. Urlop wypoczynkowy udziela się na pisemny wniosek pracownika. 
3. Pracownikowi na pisemny wniosek moŜe zostać udzielony urlop bezpłatny. 

§ 48 

1. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany zgodnie z planem urlopów, który jest 
prowadzony przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kadr. Plan, o którym 
mowa ustala pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników i  konieczność 
zapewnienia normalnego toku pracy. 

2.  Kierujący Wydziałem przedkłada propozycje planu urlopów pracowników do kadr 
w terminie do 31 stycznia kaŜdego roku, uwzględniając niezbędne zastępstwa. 

3. Pracodawca podaje plan urlopów do wiadomości pracowników do 28 lutego kaŜdego roku 
kalendarzowego. 

4. Termin urlopu moŜe zostać przesunięty na wniosek pracownika, umotywowany waŜnymi 
względami, jak równieŜ z powodu szczególnych potrzeb zakładu pracy. 

§ 49 

1. Urlopy wypoczynkowe udzielane są w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył 
prawo do urlopu. 

2. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek 
udzielić pracownikowi najpóźniej do końca I kwartału następnego roku  kalendarzowego. 
W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać 
przysługujący mu urlop, jeŜeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. 



§ 50 

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

§ 51 

Na wniosek pracownika urlop moŜe być podzielony na części, z czego jedna część powinna 
obejmować nie mniej niŜ 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

§ 52 

1. Udzielenie urlopu następuje na podstawie pisemnego wniosku złoŜonego do sekretariatu 
starostwa w celu jego podpisania. 

2. Wniosek o udzielenie urlopu wypisuje się w jednym egzemplarzu,  który  zostaje złoŜony 
w rejestrze urlopów pracowniczych. 

3. Wnioski urlopowe podpisuje: 
1) Staroście – Wicestarosta 
2) Wicestaroście – Starosta, 
3) Sekretarzowi, Skarbnikowi Powiatu, naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Biura – 

Starosta lub pod jego nieobecność Wicestarosta, 
4) pozostałym pracownikom – Starosta, Wicestarosta po akceptacji bezpośredniego 

przełoŜonego.  

§ 53 

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe korzysta z urlopu szkoleniowego lub 
zwolnienia  z części dnia pracy na zasadach określonych w umowie zawartej z pracodawcą. 

 

ROZDZIAŁ XIII  

Ochrona pracy kobiet i uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

§ 54 

Wykaz prac wzbronionym kobietom stanowi załącznik, Nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 55 

1. Kobiety w ciąŜy nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Pracownica 
w ciąŜy nie moŜe być zatrudniana w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. 

2. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch przerw w pracy, wliczanych do 
czasu pracy. Pracownica, która karmi więcej niŜ jedno dziecko ma prawo do dwóch 
przerw w pracy po 45 minut kaŜda. 

3. Przerwa na karmienie dziecka nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona na czas 
krótszy niŜ 4 godziny dziennie. 

4. Pracodawca ustala iŜ z przerw na karmienie dziecka pracownica moŜe korzystać tylko po 
przedstawieniu stosownego zaświadczenia od lekarza oraz jej wniosku o udzielenie takiej 
przerwy i do czasu osiągnięcia przez dziecko dwóch  lat Ŝycia.   



5. Pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jego zgody delegować 
poza stałe miejsce pracy. 

6. Pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 8 lub sprawującego opiekę nad osoba 
wymagającą stałej opieki, bez jego zgody, nie wolno zatrudniać w godzinach 
nadliczbowych i w porze nocnej, z tym, Ŝe sprawowanie pieczy nad osobą wymagającą 
stałej opieki winno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. 

ROZDZIAŁ XIV  

Odpowiedzialność materialna pracowników 

§ 56 

Pracownik, który w skutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania obowiązków 
pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę ponosi odpowiedzialność 
materialną według zasad określonych w przepisach Kodeksu Pracy. 

§ 57 

1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do rozliczenia: 
1) pieniądze, papiery wartościowe, druki ścisłego zarachowania, 
2) narzędzia, urządzenia lub podobne przedmioty, a takŜe odzieŜ i obuwie robocze 

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. 
2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości równieŜ za szkodę w mieniu innym niŜ 

określone w ust. 1  powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. 

ROZDZIAŁ XIV  

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 58 

1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony. 
2. Zmiana regulaminu moŜe nastąpić w trybie przewidzianym dla jego wydania. 


