ZARZADZENIE NR 60/07
WÓJTA GMINY WIAZQWNICA
Z dnia 14 wrzesnia 2007r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzedu Gminy w Wiazownicy.

Na podstawie art. 1042 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r.
Nr 21, poz. 94 ze zm. ) zarzadzam co nastepuje:

§1
Ustalam Regulamin Pracy Urzedu Gminy Wiazownica, stanowiacy zalacznik do niniejszego
zarzadzenia.
§2
Traci moc zalacznik Nr 2 do zarzadzenia Wójta Gminy Wiazownica Nr1/05 z 29 grudnia
2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzedu Gminy Wiazownica.
§3
Regulamin Pracy wchodzi w zycie po uplywie 2 tygodni od podania go do wiadomosci
pracowników.
§4
Wykonanie zarzadzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§5
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 60 /07
Wójta Gminy Wiazownica z dnia 14.09.2007
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy
Urzedu Gminy w Wiazownicy.

REGULAMIN PRACY
URZEDU
GMINY WIAZOWNICA

Rozdzial I

POSTANOWIENIA

1.

2.

WSTEPNE

§1
Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem, ustala organizacje i porzadek
w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki Pracodawcy
i pracowników.
W zakresie wskazanym w ust. l Regulamin w szczególnosci okresla:
a. o bowiazki Pracodawcy,
b. obowiazki pracowników,
c. zasady i tryb postepowania w zakresie obowiazku przestrzegania
trzezwosci,
d. wymiar, system i rozklad czasu pracy,
e. sposób usprawiedliwienia spóznien i nieobecnosci w pracy
oraz udzielania zwolnien z pracy,
f. termin, miejsce i czas wyplaty,
g. obowiazki
... dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeClwpozarOwej,
h. kary za naruszanie porzadku i dyscypliny pracy.

§2
Regulamin obowiazuje wszystkich pracowników zatrudnionych
przez Pracodawce,
bez wzgledu na rodzaj zawartej umowy o prace oraz rodzaj
..
pracy 1 wyrmar czasu pracy.
§3
Ilekroc w regulaminie jest mowa o pracodawcy nalezy przez to rozumiec Wójta
Gminy Wiazownica.

Rozdzial II
OBOWIAZKI

PRACODAWCY

4§
Pracodawca jest w procesie pracy zobowiazany w szczególnosci;
1. szanowac godnosc i inne dobra osobiste pracowników,
2. równo traktowac mezczyzn i kobiety, stosowac obiektywne
i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
3. powstrzymywac sie od jakiejkolwiek dyskryminacji, ze wzgledu na plec,
wiek, niepelnosprawnosc, rase, narodowosc, przekonania polityczne
czy religijne badz przynaleznosc zwiazkowa pracowników,
4. zapewnic pracownikom przydzial pracy zgodnie z trescia zawartych
umów o prace,
5. zaznajomic pracowników z zakresem ich uprawnien i obowiazków,
sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku i zaleznoscia
sluzbowa,
6. wskazac pracownikom miejsce pracy oraz dostarczyc im koniecznych
instrukcji, materialów i narzedzi,
7. organizowac prace w sposób zapewniajacy pelne wykorzystanie czasu
pracy oraz osiaganie przez pracowników wysokiej wydajnosci i nalezytej
jakosci pracy, przy wykorzystaniu ich uzdolnien i kwalifIkacji,
8. informowac
pracowników
o ryzyku zawodowym zwiazanym
z wykonywana przez nich praca zgodnie z opracowanymi
przez pracodawce kartami oceny ryzyka zawodowego poszczególnych
stanowisk pracy oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
9. zapewnic bezpieczne i higieniczne warunki
pracy oraz prowadzic
szkolenie pracowników z zakresu bhp,
10. organizowac wymagane badania lekarskie pracowników,
11. dostarczyc nieodplatnie pracownikom przyslugujace im srodki ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
12. terminowo i prawidlowo wyplacac wynagrodzenie,
13. ulatwiac pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
14. wplywac na ksztaltowanie zasad wspólzycia spolecznego.
15. przeciwdzialac zjawiskom mobbingu polegajacym na systematycznym
i dlugotrwalym nekaniu i zastraszaniu pracownika wywolujacym u niego
zanizona ocene przydatnosci zawodowej.

