
ZARZĄDZENIE NR W.120.11.2019 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przesmykach 

Na podstawie art. 1042  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1040 z późn. 
zm.) i art. 42 ustawy z dnia 18 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1282), 
zarządza się, co następuje:  

§ 1. Ustala się Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Przesmykach w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr W.120.4.2015 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Przesmyki. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2020 r. 

 

  
 

Wójt Gminy Przesmyki 
 
 

Andrzej Skolimowski 
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Załącznik do zarządzenia Nr W.120.11.2019 

Wójta Gminy Przesmyki 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

REGULAMIN PRACY 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy w Urzędzie Gminy w Przesmykach oraz 
związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 

2. Regulamin ustala, w szczególności: 

1) obowiązki i uprawnienia pracodawcy, 

2) obowiązki i uprawnienia pracownika, 

3) system i rozkład czasu pracy, 

4) termin, miejsce i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę, 

5) rodzaje prowadzonych ewidencji czasu pracy i sposób potwierdzania przybycia, obecności i nieobecności 
w pracy, 

6) zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień oraz udzielania zwolnień od pracy, 

7) zasady ochrony pracy młodocianych i kobiet oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem, 

8) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

9) obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych, 

10) odpowiedzialność porządkową pracownika, 

11) informacja dotycząca równego traktowania. 

§ 2. 1. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj i wymiar 
wykonanej pracy oraz zajmowane stanowisko. 

2. Przed dopuszczeniem do pracy, pracownik zapoznaje się z treścią regulaminu, co potwierdza stosownym 
oświadczeniem, które dołącza się do jego akt osobowych. 

§ 3. Przez użyte w regulaminie określenie: 

1) Pracodawca - należy rozumieć Urząd Gminy w Przesmykach reprezentowany przez Wójta Gminy. 

2) Pracownik - należy rozumieć osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy na podstawie umowy o pracę, 
powołania lub wyboru. 

II. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy 

§ 4. Pracodawca jest zobowiązany w szczególności: 

1) zapoznać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy 
na wyznaczonym stanowisku oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 

2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy jak również osiąganie przez 
pracowników, przy wykonywaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości 
pracy, 

3) zapewnić bezpieczne i należyte warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenia, 

5) ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

6) kierować na badania profilaktyczne, 

7) zaspakajać w miarę posiadanych środków bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników, 
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8) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz ich pracy, 

9) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników, 

10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, 

11) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etyczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony 
lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, 

12) zapewnić pracownikom odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej. 

§ 5. 1. Pracodawca ma obowiązek: 

1) zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, 

2) zawrzeć umowę o odpowiedzialności materialnej, jeżeli taka jest wymagana, 

3) przedstawić zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień, jeżeli ustalenie takiego zakresu jest 
niezbędne, 

4) zapoznać pracownika z regulaminem pracy i innymi regulaminami, 

5) zapoznać pracownika z instrukcjami obowiązującymi w zakładzie pracy, 

6) wstępnie przeszkolić pracownika w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej i potwierdzić na piśmie fakt 
takiego szkolenia, a także poinformować o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, 

7) skierować na wstępne badania lekarskie, 

8) przedłożyć pracownikowi w terminie do 7 dni od rozpoczęcia pracy informację wynikającą z art. 29 § 
3 kodeksu pracy o: 

a) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 

b) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 

c) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 

d) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 

e) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, 

9) przekazać niezbędną odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej, a także sprzęt umożliwiający 
właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia, a w szczególności pieniędzy i innych wartościowych 
rzeczy oraz pieczątek i dokumentów o szczególnym znaczeniu, 

10) jeżeli jest to niezbędne, przyjąć protokolarnie stanowisko pracy, 

11) szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, 

12) zapoznać z regulacjami związanymi z ochroną danych osobowych – przeszkolić pracownika w zakresie 
ochrony danych osobowych. 

2. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać 
pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza 
nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego 
stosunku pracy. 

§ 6. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych - do uprawnień 
pracodawcy należy w szczególności prawo wprowadzenia środków kontroli właściwego wykorzystywania 
przez pracownika i zgodnie z interesem pracodawcy urządzeń, sprzętu i materiałów biurowych jak np. 
komputer, Internet, telefon czy też e-mailowa skrzynka służbowa, 

III. Obowiązki i uprawnienia pracownika 

§ 7. 1. Do podstawowych obowiązków pracowników należy sumienne, rzetelne i efektywne wykonywanie 
pracy, a w szczególności: 

1) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 

2) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 
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3) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
przeciwpożarowych, 

4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy, 

5) dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 

6) należyte zabezpieczenie stanowisk i pomieszczeń pracy w sposób wskazany przez bezpośredniego 
przełożonego – Wójta Gminy, 

7) przestrzeganie zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy, 

8) przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. 

2. W związku z podstawowymi obowiązkami wymienionymi w ust. 1, każdy pracownik obowiązany jest 
w szczególności: 

1) dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu inicjatywę, 

2) przestrzegać regulaminu pracy i innych zasad postępowania w procesie pracy oraz ustalonego czasu pracy, 

3) wykonywać prace i polecenia przełożonych w sposób zgodny z prawem, optymalnie wykorzystując do tego 
dostępne mu środki pracy, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz zasady racjonalnego działania, 

4) znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i przestrzegać je w procesie pracy, brać udział w szkoleniach, instruktażach 
i sprawdzianach z tego zakresu oraz stosować się do poleceń przełożonych w tym zakresie, 

5) używać zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej odzieży ochronnej i roboczej wyłącznie w czasie 
wykonywania pracy, 

6) dbać o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy, przestrzegać porządku i czystości 
pomieszczeń biurowych w miejscu pracodawcy oraz dbać o należyty stan urządzeń i sprzętu, zgłaszać 
przełożonym uwagi w tym zakresie, 

7) po zakończeniu pracy na biurkach nie pozostawiać dokumentów służbowych i pieczątki, 

8) po zakończeniu pracy umieścić w zamykanych szafkach/biurkach dokumenty służbowe i nośniki informacji 
oraz pieczątki, 

9) chronić tajemnice ustawowo chronione oraz zgłaszać przełożonym uwagi w tym zakresie, 

10) właściwie odnosić się do przełożonych i współpracowników, mając na względzie w szczególności zasady 
współżycia społecznego, kultury osobistej, nadrzędności podstawowych interesów pracodawcy nad 
interesami partykularnymi, apolityczności w procesie pracy, poszanowania prawa do odmienności 
poglądów i wyznania oraz poszanowania innych gwarancji konstytucyjnych, 

11) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia 
lub zdrowia ludzkiego oraz niezwłocznie ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się 
w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie, 

12) znać i przestrzegać przepisy ochrony danych osobowych. 

§ 8. 1. Do obowiązków pracowników samorządowych należy ponadto dbałość o wykonanie zadań 
publicznych gminy, z uwzględnieniem interesu państwa, interesu gminy oraz indywidualnych interesów 
obywateli, a w szczególności: 

1) przestrzeganie prawa, 

2) wykonywanie zadań urzędu sumiennie, 

3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów, znajdujących się 
w posiadaniu urzędu na zasadach i zgodnie z przepisami prawa, 

4) zachowanie tajemnicy ustawowo chronionej, 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi współpracownikami 
oraz obywatelami, 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim. 
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2. Jeżeli w przekonaniu pracownika polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem, pracownik powinien 
przedstawić mu swoje zastrzeżenia. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pracowników obsługi. 

4. Pracownikom nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie, według jego przekonania, 
stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami. 

§ 9. 1. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Na teren zakładu pracy nie wolno wnosić alkoholu. 

3. Przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w stanie po spożyciu alkoholu jest zabronione. 

4. Pracownicy będący w stanie po użyciu alkoholu nie mogą być dopuszczeni do pracy, a dzień ten 
traktowany jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona. 

§ 10. W Urzędzie Gminy obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 

§ 11. Zabrania się pracownikom opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody przełożonego. 

§ 12. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik ma obowiązek przekazać 
zajmowane stanowisko pracy protokolarnie przełożonemu lub osobie przez niego wyznaczonej oraz rozliczyć 
się z zakładem pracy. 

§ 13. Pracownicy stosownie do zakresu wykonywanej pracy oraz warunków stawianych przez pracodawcę 
są zobowiązani do zgodnego z obowiązującymi instrukcjami i zasadami: 

1) dokonywania rozliczeń gotówkowych, 

2) zabezpieczenia magazynów, archiwów, a także terminowanego rzetelnego prowadzenia ewidencji rozliczeń 
i inwentaryzacji, 

3) zabezpieczenia pieczęci i stempli, druków ścisłego zarachowania, komputerowych banków danych przed 
dostępem osób niepowołanych, zaginięciem lub uszkodzeniem, 

4) zamykania dokumentacji po zakończeniu pracy, zamknięciu biurek i szaf, przechowywania spraw 
zastrzeżonych w szafach z odpowiednim zabezpieczeniem, 

5) zabezpieczenia opuszczanych pomieszczeń przez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie światła i urządzeń 
pracujących pod napięciem oraz upewnienia się, że wszystkie warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
zostały zachowane, 

6) wykorzystania powierzonego mienia, sprzętu informatycznego, telefonów, fax-ów, a także materiałów 
biurowych, wyłącznie do celów służbowych, zgodnie z przeznaczeniem i zasadami użytkowania, 

7) nie pozostawiać bez nadzoru, w otwartych pomieszczeniach, w trakcie godzin pracy dokumentów, danych, 
sprzętu informatycznego. 

§ 14. 1. Uprawnienia pracownika związane ze stosunkiem pracy - w szczególności w zakresie: urlopów 
w tym wypoczynkowych, szkoleniowych, bezpłatnych, wynagrodzenia, nagród w tym jubileuszowych, 
jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, awansowania, rozwoju i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, odwołania od okresowej oceny, zaspokajania potrzeb socjalnych i bytowych - 
określone zostały m.in. w: 

1) kodeksie pracy, 

2) ustawie o pracownikach samorządowych, 

3) regulaminie wynagradzania, 

4) procedurach okresowych ocen pracowników, 

5) regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie. 

2. Pracownikowi przysługuje ponadto prawo: 

1) wynikające z udzielonych pełnomocnictw i upoważnień, 

2) żądania od przełożonego ścisłego określenia zadań i obowiązków oraz sposobu wykonywania pracy na 
zajmowanym stanowisku, 
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3) składania wyjaśnień w sprawach, za które ponosi odpowiedzialność. 

IV. System i rozkład czasu pracy 

§ 15. 1. Praca w urzędzie wykonywana jest w systemie podstawowego czasu pracy, 
w którym, zgodnie z rozkładem czasu pracy, dniami roboczymi w każdym tygodniu są dni od poniedziałku do 
piątku, a soboty oraz niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. 

2. Dopuszcza się stosowanie ruchomego czasu pracy zgodnie z harmonogramem, w którym można 
zwiększyć dobowy czas pracy do 10 godzin. 

§ 16. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie 
pracy lub innym miejscu przeznaczonym do wykonania pracy. 

2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonanie obowiązków 
służbowych. 

§ 17. 1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień 
w przyjętym kwartalnym okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem § 15 ust. 2. 

2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualne. 

§ 18. 1. Tygodniowy rozkład czasu pracy ustala się następująco, dla: 

1) pracowników administracyjnych: 

a) poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od 800 do 1600, 

b) wtorek - od 800 do 1600 lub od 1000 do 1800 zgodnie z opracowanym harmonogramem, na każdy miesiąc, 
podanym do wiadomości na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy. 

2) pracowników obsługi czas pracy ustala się indywidualnie. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może ustalić pracownikowi indywidualny 
rozkład czasu pracy przy zachowaniu ograniczeń zawartych w  17 ust. 1. 

3. Skrócony czas pracy, tj. poniżej wymiaru godzin określonych w  17 ust. 1. przysługuje pracownikom na 
podstawie odrębnych przepisów. 

4. Dni dodatkowo wolne od pracy oraz skrócenie czasu pracy w urzędzie w danym dniu ustalane są w razie 
potrzeby w drodze odrębnego zarządzenia. 

§ 19. 1. Pracownikom przysługuje w każdym tygodniu prawo, do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku, obejmującego, co najmniej, 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 

2. Pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi, co najmniej 6 godzin, przysługuje 15 -  
minutowa przerwa w pracy wliczana do czasu pracy. Czas rozpoczynania i zakończenia przerwy ustala 
przełożony w porozumieniu z pracownikiem. Przerwa w czasie pracy nie może zakłócić normalnego toku pracy 
i sprawnej obsługi interesantów. 

§ 20. Pora nocna wynosi 8 godzin i obejmuje czas pomiędzy godziną 2200, a godziną 600 dnia następnego. 

§ 21. 1. Czasem pracy pracownika w godzinach nadliczbowych jest czas, w którym praca wykonywana jest 
ponad normę ustaloną w  17 ust. 1., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Praca w godzinach nadliczbowych jest wykonywana na polecenie przełożonego, jeżeli wymagają tego 
potrzeby urzędu, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do: 

1) kobiet w ciąży, 

2) pracowników sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki, o ile nie wyrażą na to zgody, 

3) pracowników opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat, o ile nie wyrażą na to zgody. 

§ 22. 1. Pracownikowi, za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych 
przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, co liczba 
przepracowanych godzin nadliczbowych. 
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2. Wykorzystanie czasu wolnego następuje do końca okresu rozliczeniowego, o którym mowa w  17 ust. 1., 
i w którym wykonywana była praca w godzinach nadliczbowych lub, na wniosek pracownika, może nastąpić 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wykorzystanie czasu wolnego może nastąpić w innym 
terminie uzgodnionym z przełożonym. 

V. Termin, miejsce i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę 

§ 23. 1. Wynagrodzenia za pracę wypłaca się z dołu do 28 dnia każdego miesiąca, w grudniu w 20 dniu, 
jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie wypłaca się w dniu 
poprzedzającym. 

2. Wynagrodzenie za pracę przekazywane jest na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy wskazany 
przez pracownika. 

3. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji 
płacowej. 

4. Szczegółowe zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz innych należności wynikających ze 
stosunku pracy uregulowane zostały w regulaminie wynagradzania. 

VI. Rodzaje prowadzonych ewidencji czasu pracy i sposób potwierdzania przybycia, obecności 
i nieobecności w pracy 

§ 24. 1. Pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy 
znajdował się na stanowisku pracy. 

2. Przyjście do pracy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

3. Pracodawca ewidencjonuje i rozlicza czas pracy pracownika do celów, w szczególności prawidłowego 
ustalenia wynagrodzenia za pracę pracownika oraz innych świadczeń związanych z pracą. 

§ 25. 1. Niedziela i święta, wolne soboty oraz nieobecność w pracy pracownika wykreśla się w liście 
obecności kolorem czerwonym linią ciągłą, czas delegacji służbowej zaznacza się literą D. 

2. W czasie nieobecności pracownika zastępuje go ten pracownik, który w zakresie czynności ma 
zastępowanie nieobecnego pracownika, a w razie jego nieobecności pracodawca decyduje, komu praca może 
być zastępczo przydzielona. 

§ 26. 1. Pracownik prowadzący sprawy kadrowe prowadzi dla każdego pracownika karty ewidencji czasu 
pracy na podstawie: listy obecności, ewidencji: pracy w godzinach nadliczbowych, wyjść prywatnych, 
zwolnień lekarskich, urlopów i delegacji. 

2. Ustala się następującą symbolikę literową dla odnotowania nieobecności w pracy pracownika na karcie 
ewidencji czasu pracy: 

Symbol Przyczyna nieobecności 
Uw Urlop wypoczynkowy 
Um Urlop macierzyński 
Uo Urlop ojcowski 
Ur Urlop rodzicielski 
Ub Urlop bezpłatny 

Uwych Urlop wychowawczy 
Usz Urlop szkoleniowy 
Zpu Zwolnienie od pracy usprawiedliwione płatne 
Zpo Zwolnienie od pracy – opieka nad dzieckiem  
Zn Zwolnienie od pracy niepłatne 
Ch Choroba pracownika 

Op Opieka nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny 
NU Nieobecność usprawiedliwiona (do odpracowania lub niepłatna) 
NN Nieobecność nieusprawiedliwiona 
D Delegacja 
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Sp Spóźnienie 
N Niedziela 
S Sobota 

DW Dzień wolny za święto wypadające w sobotę 
Ś Święto 

§ 27. Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy, poza godzinami pracy może mieć miejsce tylko 
w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Wójta Gminy bądź Sekretarza. 

VII. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień oraz udzielania zwolnień od pracy 

§ 28. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecności pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności 
określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, 
a także inne przypadki niemożliwości wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez 
pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecności w pracy. 

§ 29. 1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności 
w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. 

2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawiania się do pracy, pracownik jest obowiązany 
niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, 
nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia dokonuje pracownik osobiście, 
telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę 
zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. 

§ 30. 1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy 
przedstawiając Wójtowi Gminy lub Sekretarzowi przyczyny nieobecności, a na żądanie także odpowiednie 
dowody. 

2. Uznanie nieobecności w pracy lub spóźnienia się do pracy za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione 
należy do pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej. 

§ 31. 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek zwolnienia wynika 
z Kodeksu pracy lub z odrębnych przepisów. 

2. Pracownik korzystający ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 jest obowiązany przedłożyć 
dokument potwierdzającego okoliczność (przyczynę) zwolnienia. 

3. W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, bez zachowania 
prawa do wynagrodzenia pracodawca na prośbę pracownika wydaje zaświadczenie określające wysokość 
utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia, w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu 
rekompensaty pieniężnej z tego tytułu – w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

4. Za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy lub nieusprawiedliwionego spóźnienia się do pracy – 
pracownikowi wynagrodzenie nie przysługuje. Pracownik w zależności od wagi przewinienia podlega karom 
porządkowym. 

§ 32. 1. Załatwianie przez pracowników spraw osobistych powinno odbywać się w czasie wolnym od 
pracy. 

2. W uzasadnionych przypadkach pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla 
załatwienia spraw osobistych, jeżeli wymagają one załatwienia w godzinach pracy. 

3. Zwolnienie pracownika od pracy w celu załatwienia spraw osobistych może nastąpić po uprzednim 
złożeniu przez pracownika pisemnego wniosku w sprawie prywatnego wyjścia w godzinach pracy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 stanowi równocześnie zgodę na potrącenie wynagrodzenia 
w przypadku nie odpracowania godzin w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 17 ust. 1. 

§ 33. 1. Za czas zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych pracownikowi nie przysługuje 
wynagrodzenie, chyba, że pracownik odpracował czas zwolnienia. 

2. Pracownik zobowiązany jest do odpracowania czasu zwolnienia od pracy, w terminie zgłoszonym 
przełożonemu z odpowiednim uprzedzeniem, jednak nie później niż do końca okresu rozliczeniowego, 
o którym mowa w  17 ust. 1. 
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3. Odpracowanie czasu zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu 
załatwienia spraw osobistych, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 

§ 34. 1. Odpracowanie czasu zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych nie jest konieczne 
w przypadku, gdy zwolnienie od pracy zostanie zrekompensowane posiadanymi przez pracownika godzinami 
nadliczbowymi. 

2. W przypadku, gdy pracownik nie posiada godzin nadliczbowych lub nie odpracuje czasu zwolnienia od 
pracy, o którym mowa w §32 ust. 2, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w  17 ust. 1. – Pracownik 
prowadzący sprawy kadrowe po uzgodnieniu z Sekretarzem Gminy, w terminie do 15 dnia miesiąca 
następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa  17 ust. 1., przedkłada informację do Referatu 
Finansowego o pomniejszeniu pracownikowi wynagrodzenia za pracę za czas nieprzepracowany. 

§ 35. 1. Zwolnień od pracy tj.: 

1) urlopów wypoczynkowych, 

2) urlopów szkoleniowych, 

3) zwolnienia od pracy w okolicznościach przewidzianych w odrębnych przepisach, 

4) dni lub czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, 

5) zgody na wyjście w godzinach pracy w celu załatwienia spraw służbowych, 

6) zgody na wyjście w godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych lub innych, 

7) zgody na odpracowanie zwolnienia od pracy udzielonego w celu załatwienia spraw osobistych udzielają 
oraz polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych - wydają: 

a) pracownikom zajmującym stanowiska kierownicze - Wójt Gminy, a w razie nieobecności Sekretarz 
Gminy, 

b) pozostałym pracownikom – Sekretarz Gminy, 

c) w razie nieobecności Wójta i Sekretarza – Skarbnik Gminy. 

2. Zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem zwolnienia, o którym mowa w pkt. 5 - udziela 
się na pisemny wniosek pracownika. 

VIII. Zasady ochrony pracy młodocianych i kobiet oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 

§ 36. 1. Pracodawca nie zatrudnia pracowników młodocianych. 

2. Pracodawca ustali odpowiednie wykazy prac dozwolonych i wzbronionych młodocianym w przypadku 
zatrudnienia takich osób. 

§ 37. Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, 
określonych stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów. 

§ 38. 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, ani 
w niedzielę i święta oraz bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy jak też zatrudniać w systemie 
przerywanego czasu pracy. 

2. Pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do ukończenia 4 lat nie wolno bez jego zgody 
zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy ani delegować poza stałe miejsce pracy. 

3. Pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub sprawującego pieczę nad 
osobami wymagającymi stałej opieki nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, 
w porze nocnej oraz w niedzielę i święta. 

§ 39. 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy 
wliczanych do czasu pracy. 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. 

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

3. Pracownica korzystająca z uprawnień określonych w ust. 1 i 2 przedkłada pracodawcy oświadczenie 
potwierdzające karmienie dziecka piersią: 
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§ 40. 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu 
roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia. 

2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje 
pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. 

3. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni w urzędzie, przysługuje im łącznie 2 dni lub 
16 godzin. 

§ 41. Kwestie związane z ochroną stosunku pracy w związku z rodzicielstwem oraz urlopem 
macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim 
i urlopem wychowawczym regulują przepisy Kodeksu pracy. 

§ 42. 1. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym 
stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem 
urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. 

2. Wynagrodzenie pracownika, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe od wynagrodzenia za pracę 
przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem. 

§ 43. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem regulują odrębne przepisy. 

IX. Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

§ 44. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

§ 45. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 

1) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej, 

2) prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy, 

4) kierować pracowników na profilaktyczne badanie lekarskie, 

5) informować pracowników podejmujących pracę o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 
pracą. 

§ 46. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu 
oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym, jeśli takie będą przez pracodawcę wymagane, 

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować 
się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze zgodne z ich przeznaczeniem, 

5) poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się 
do wskazań lekarskich, 

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego w zakładzie pracy o wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia 
ludzkiego, 

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków, dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
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§ 47. 1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Pracownicy podlegają również szkoleniom 
okresowym. 

2. Oświadczenie o przeszkoleniu w zakresie spraw wymienionych w ust. 1 powinno być podpisane przez 
pracownika szkolonego i osobę szkolącego i przechowywane w teczce akt osobowych. 

3. Przyjęcie do wiadomości instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pracownik potwierdza własnoręcznym 
podpisem. 

X. Obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych 

§ 48. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad dotyczących 
ochrony danych osobowych. 

§ 49. Pracodawca jest w szczególności zobowiązany do: 

1) zapoznania pracowników z przepisami i zasadami ochrony danych osobowych, 

2) prowadzenia systematycznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych – nie rzadziej niż raz na rok, 

3) wydania stosowanych upoważnień dla pracowników do przetwarzania danych i określenia poziomu 
uprawnień pracowników w systemach informatycznych, 

4) zakomunikowania pracownikom konsekwencji, w tym dyscyplinarnych, w przypadku naruszenia 
bezpieczeństwa informacji, 

5) wprowadzenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 
w organizacji danych osobowych, 

6) dostarczenia niezbędnych zasobów i środków do zapewnienia przetwarzania w zgodności z przepisami, 

7) stosowania się do wymagań prawnych w obszarze ochrony danych osobowych, 

8) zapewnienia wykształcenia i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, a w 
szczególności ochrony danych osobowych. 

§ 50. Pracownik jest w szczególności obowiązany do: 

1) znać i przestrzegać zasady postępowania zawarte w RODO oraz w Polityce Bezpieczeństwa Ochrony 
Danych Osobowych Pracodawcy, 

2) przetwarzać dane wyłącznie w zakresie wydanego przez pracodawcę upoważnienia, 

3) zachować poufność posiadanych informacji w zakresie danych osobowych i ich ochrony danych, 

4) w przypadku zidentyfikowania zdarzenia mogącego stanowić naruszenie ochrony danych osobowych, jest 
zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, 

5) przestrzegać podstawowych zasad związanych z przetwarzaniem danych to jest: 

a) zasada zamkniętego pomieszczenia, 

b) zasady nadzorowanych dokumentów, 

c) zasady czystej tablicy, 

d) zasady czystego biurka, 

e) zasady bezpiecznego ekranu, 

f) zasady pustego kosza, 

g) zasady odbioru dokumentów z drukarek, 

6) brać czynny udział w szkoleniach, 

7) zgłaszać przełożonemu lub inspektorowi danych osobowych informacje związane ze zmianami w zasadach 
lub zakresie przetwarzania danych osobowych. 

XI. Odpowiedzialność porządkową pracownika 
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§ 51. 1. Za naruszenie przez pracownika obowiązków pracowniczych w zakresie ustalonej organizacji 
i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, 
przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia 
i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy - pracodawca może stosować: 

1) karę upomnienia, 

2) karę nagany 

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów 
przeciwpożarowych, opuszczenie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie 
nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może zastosować karę pieniężną. 

3. Szczególnie ciężkim naruszeniem obowiązków jest: 

1) niedbałe wykonywanie pracy, a także wykonywanie prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze 
stosunku pracy, 

2) nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczanie bez usprawiedliwienia, 

3) stawianie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywanie alkoholu w czasie pracy lub 
w miejscu pracy, 

4) niewykonywanie poleceń służbowych przełożonych, 

5) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) nieprzestrzeganie tajemnicy ustawowo chronionej, 

7) popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w czasie pracy lub w miejscu pracy, 

8) wyrządzenie pracodawcy szkody umyślnej lub wynikłej z niezachowania należytej staranności, 

9) rażące naruszenie Regulaminu Pracy albo innego regulaminu, instrukcji lub zarządzeń obowiązujących 
pracowników, 

10) uporczywe naruszanie przez pracownika innych obowiązków pracowniczych lub innych postanowień 
obowiązujących w zakładzie pracy, 

11) nieprzestrzeganie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. 

§ 52. 1. Kara nie może być stosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu 
obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 

§ 53. 1. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie wskazując rodzaj naruszenia 
obowiązków i datę dopuszczenia się tego przewinienia. 

2. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. 

3. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik ma prawo w ciągu 7 dni 
od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. 

4. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 
14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. 

5. Pracownik, który wniósł sprzeciw może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu 
wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. 

6. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po 
roku nienagannej pracy. 

XII. Informacja dotycząca równego traktowania  

§ 54. 1. Pracodawca jest zobowiązany do równego traktowania pracowników w zatrudnieniu i do 
wyczerpującego informowania ich o przepisach kodeksu pracy odnoszących się do tej zasady. 

2. Realizując ten obowiązek podaje się do wiadomości pracowników wyciąg z przepisów kodeksu pracy, 
dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. 

,, Rozdział IIa Kodeksu pracy 
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Równe traktowanie w zatrudnieniu 

Art.  183a.  [Zakaz dyskryminacji – definicje]  

§ 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, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na 
czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio 
lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. 

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych 
w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż 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 należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka 
przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze 
względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe 
i konieczne. 

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także: 

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu 
lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady; 

2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie 
wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery 
(molestowanie). 

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane 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, poniżającej, 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 także 
podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może 
powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika. 

Art.  183b.  [Katalog naruszeń zasady równego traktowania]  

§ 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2-4, uważa się 
różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 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 że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. 

§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia 
zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na: 

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, jeżeli rodzaj pracy lub 
warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są 
rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi; 
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2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to 
uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników bez powoływania się na inną przyczynę lub inne 
przyczyny wymienione w art. 183a § 1; 

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

4) stosowaniu kryterium stażu 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. 

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

§ 4. Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczanie przez kościoły i inne związki 
wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do 
zatrudnienia, ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania 
działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub 
światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, 
proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to również 
wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki kościoła, innego związku 
wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie. 

Art.  183c.  [Prawo do jednakowego wynagrodzenia]  

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

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na 
ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie 
pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. 

§ 3. 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 także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. 

Art.  183d.  [Naruszenie zasady równego traktowania – prawo do odszkodowania]  

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

Art.  183e.  [Ochrona pracownika]  

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

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia 
pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu.” 

XIII. Przepisy końcowe  

§ 55. 1. Skargi i wnioski ustne oraz pisemne pracowników przyjmowane są przez Wójta Gminy oraz 
Sekretarza w godzinach pracy Urzędu. 

2. Żaden pracownik nie może ponosić ujemnych konsekwencji służbowych z powodu złożenia skargi lub 
wniosku, chyba, że skarga uznana została prawomocnym wyrokiem przez organ wymiaru sprawiedliwości za 
przestępstwo lub wykroczenie. 

§ 56. Postanowienia regulaminu nie naruszają postanowień indywidualnych umów o pracę. 
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§ 57. Zobowiązuje się wszystkich pracowników zatrudnionych w urzędzie do zapoznania się z treścią 
regulaminu wprowadzonego niniejszym zarządzeniem i do przestrzegania zawartych w nim zasad. 

§ 58. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy 
o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz 
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

§ 59. Zmiany regulaminu są możliwe do wprowadzenia w trybie właściwym dla jego przyjęcia.
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