
Zarządzenie Nr 39/08
Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 1 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kruklankach 

Na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz.U. 2002, Nr 23, poz. 220, Dz.U. 2002, Nr 62, poz. 558, Dz.U. 2002, 
Nr 113, poz. 984, Dz.U. 2002 Nr 214, poz. 1806, Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717, Dz.U. 2003 Nr 162, 
poz. 1568, Dz.U. 2002, Nr 153,poz. 1271, Dz.U. 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. 
2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U.2006 Nr 17,poz. 128,, Dz.U. 2006 Nr 181, poz. 
1337, Dz.U.2007 Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218 )  w związku z art. 104 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21, poz. 94 ze zmianami) Wójt Gminy 
Kruklanki zarządza co następuje:

§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Kruklankach nadanym zarządzeniem Nr 6/04 Wójta 
Gminy Kruklanki z dnia 18 lutego 2004 roku ( ze zm.), dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdziale I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE Art.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) „zakładzie pracy” - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kruklankach zwany dalej 
Urzędem,

2) „pracodawcy” - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kruklankach , w imieniu którego 
czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Kruklanki, zwany dalej Wójtem,

3) „pracowniku” - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru

4) „urzędzie” - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kruklankach,
5) „Kodeks Pracy” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 

(t.j. z 1998r., Dz.U. Nr 21, poz.94 z późn.zm.)

2. W rozdziale  II  –  PODSTAWOWE   PRAWA I  OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW I 
PRACODAWCY 
  
Art. 5  pkt  1b. otrzymuje brzmienie:
„Przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność,  rasę,  religię,  narodowość,  przekonania  polityczne,  przynależność 
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na 
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze 
czasu pracy,  poprzez zapewnienie jednakowych warunków pracy.”

W Art. 5 dodaje się pkt 10-12, które otrzymują brzmienie:

10) oceniania i  dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz 
stosowania  niezbędnych  środków  profilaktycznych  zmniejszających  ryzyko,  a  także 
informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich 
pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami.

11) organizowania wymaganych badań lekarskich pracowników.



12) przeciwdziałania mobbingowi - działaniom lub zachowaniom dotyczącym pracownika lub 
skierowane przeciwko pracownikowi, polegającym na uporczywym i długotrwałym nękaniu 
lub  zastraszaniu  pracownika,  wywołującym  u  niego  zaniżoną  ocenę  przydatności 
zawodowej,  powodującym lub mającym na celu  poniżenie  lub ośmieszenie  pracownika, 
izolowaniu go lub wyeliminowaniu z zespołu pracowników. 

3. W rozdziale VII – OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH 

W art. 32 dodaje się § 3 -6,  które otrzymują brzmienie:

§ 3. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet znajduje się w 
załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 4. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w 
pracy,  wliczonych do czasu pracy.

§ 5. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 
45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

§  6.Pracownicy  zatrudnionej  przez  czas  krótszy  niż  4  godziny  dziennie  przerwy  na 
karmienie  nie  przysługują.  Jeżeli  czas  pracy  pracownicy  nie  przekracza  6  godzin, 
przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

W art. 33 dodaje się § 2, który otrzymuje brzmienie:

§ 2.  Wykaz prac wzbronionych młodocianym znajduje się w  załączniku nr 3  niniejszego 
Regulaminu.

4. W rozdziale VIII – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 
PRACY 

W art. 36 dodaje się § 4 -20,  które otrzymują brzmienie:

§ 4. Pracodawca obowiązany jest informować pracowników o ryzyku zawodowym, które 
wiąże  się  z  wykonywaną przez  nich  pracą.  Jeżeli  omawiane  ryzyko  dotyczy określonej 
grupy  zawodowej  informacji  udziela  się  na  piśmie  przez  umieszczenie  jej  na  tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie.  W przypadku, gdy ryzyko zawodowe związane jest  z określonymi 
stanowiskami  pracy,  właściwa  informacja  o  nim  przekazywana  jest  ustnie  każdemu 
pracownikowi, zatrudnionemu na takim stanowisku.

§ 5. Pracodawca może 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 przeciwpożarowej. Jeśli wykonywanie danej 
pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego, 
dopuszczenie  do  pracy  może  nastąpić  wyłącznie  po  odpowiednim wyposażeniu  danego 
pracownika.

§  6.Pracodawca  zapewnia  pracownikom  odpowiednie  pomieszczenia  i  urządzenia 
higieniczno-sanitarne oraz dostarcza niezbędne środki higieny osobistej w postaci mydła, 
ręczników jednorazowych i  papieru toaletowego,  a  także  zapewnia  środki  do udzielenia 
pierwszej pomocy w razie wypadku.



§ 7. Środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku znajdują się na wyposażeniu 
apteczki, która znajduje się w sekretariacie urzędu.

§ 8. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej spełniające 
wymagania  oceny  zdolności,  określone  w  odrębnych  przepisach  oraz  odzież  i  obuwie 
robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach.

§ 9.  Wykaz  stanowisk,  na  których  przysługuje  odzież  i  obuwie  robocze,  ich  rodzaje 
i czasookres użytkowania a także zasady przydziału środków czystości, zostały określone w 
załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 10.Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze i indywidualne środki higieny 
osobistej, o których mowa w § 9, stanowią własność pracodawcy.

§ 11.Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze winny być użytkowane 
przez  pracowników w miejscu  pracy,  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.  Za  miejsce  pracy 
rozumie się również pracę w terenie.

§ 12.Środki  ochrony  indywidualnej  podlegające  ocenie  zdolności  należy  użytkować  do 
czasu określonego w instrukcji użytkowania wydanej przez producenta, oraz do czasu utraty 
właściwości ochronnych.

§ 13.Pozostałe  środki  ochrony  indywidualnej  oraz  odzież  i  obuwie  robocze  należy 
użytkować  do  czasu  utraty  właściwości  ochronnych  i  użytkowych  w  stopniu 
uniemożliwiającym  dokonanie  napraw.  W  przypadku  wcześniejszego  zużycia 
przydzielonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego sporządza się 
protokół zużycia i wymienia zużyte przedmioty na nowe.

§ 14. Pranie odzieży roboczej pracownik wykonuje we własnym zakresie.

§ 15. Za pranie odzieży roboczej pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości 
kosztów poniesionych przez pracownika.

§ 16. Szacowanie kosztów poniesionych przez pracownika ustalane jest na podstawie tabeli 
kalkulacyjnej  sporządzanej  i  bieżąco  uaktualnianej  (w  miarę  wzrostu  cen)  dla 
poszczególnych  stanowisk  pracy,  przez  pracownika  ds.  bhp  i  po  zatwierdzeniu  przez 
pracodawcę  może  być  przyjęta  przez  pracowników  jako  wysokość  należnego  im 
ekwiwalentu.

§ 17.  Pracodawca  dopuszcza  używanie  własnej  odzieży  i  obuwia  roboczego  przez 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (pracowników zatrudnionych na 
czas określony w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych), za ich uprzednią 
zgodą.

§ 18.  Pracownikowi używającemu własną odzież i  obuwie robocze pracodawca wypłaca 
ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich ceny w jednostkach handlowych.

§ 19. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dokonuje się jednorazowo po zakończeniu czasu na 
jaki została zawarta umowa o pracę. 

§  20.Pracodawca  zapewnia  pracownikom  zatrudnionym  w  warunkach  szczególnie 
uciążliwych,  nieodpłatnie  odpowiednie  napoje,  jeżeli  jest  to  niezbędne  ze  względów 



profilaktycznych. Rodzaje tych napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także 
przypadki i warunki ich wydania określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po  upływie  dwóch  tygodni  od  dnia  podania  go  do  wiadomości 
pracowników w sposób ogólnie przyjęty, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 roku.

Wójt   Gminy

  Władysław   Gładkowski

      


	z dnia 1 sierpnia 2008 roku

