GCKiB.020. 17a. 2017 r.

Przemęt, 2017-10-02

ZARZĄDZENIE NR 17a/2017
DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI
W PRZEMĘCIE
z dnia 2 października 2017
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki
w Przemęcie
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 862 t.j.) oraz atr. 104, art. 104 1, art. 1042 § 2
ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.)
zarządza się co następuje:
§ 1.
Wprowadza się Regulamin Pracy w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Traci moc Zarządzenie nr 31/2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w
Przemęcie z dnia 4 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.
§ 3.
Zobowiązuje się wszystkich pracowników Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w
Przemęcie do zapoznania się z regulaminem oraz do przestrzegania zawartych w nim zasad.
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Przemęcie
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podjęcia zarządzenia i podania go
do wiadomości pracowników.

Dyrektor GCKiB w Przemęcie
/-/ Maciej Ratajczak

Przygotowała:
Jolanta Flieger

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 17a/2017
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Przemęcie
z dnia 02.10.2017r.
REGULAMIN PRACY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek w procesie pracy
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie oraz związane z tym prawa i obowiązki
pracodawcy i pracowników.
1.
2.

§2
Postanowienia niniejszego Regulaminu Pracy mają zastosowanie do wszystkich
pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Pracy zastosowanie mają
odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy oraz innych przepisów powszechnie
obowiązujących.

§3
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. pracodawcy - należy przez to rozumieć Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę
w Przemęcie, w imieniu którego w granicach określonych przepisami prawa działa
dyrektor.
2. pracowniku - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Gminnym Centrum
Kultury i Bibliotece w Przemęcie na podstawie umowy o pracę.
3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Przemęcie
4. GCKiB - należy przez to rozumieć Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę
w Przemęcie.
Rozdział II
ORGANIZACJA PRACY
§4
Strukturę podległości służbowej pracownika w toku wykonywania pracy określa schemat
organizacyjny stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego GCKiB.
§5
Dyrektor zapoznaje pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków
i z Regulaminem Pracy. Pracownik poświadcza zapoznanie się z regulaminem
własnoręcznym podpisem.
§6
Pracownik może przebywać na terenie GCKiB poza godzinami pracy za zgodą pracodawcy.

§7
Zasady obiegu informacji u pracodawcy:
1. Powszechnie obowiązującą formą informowania wszystkich pracowników o zebraniach,
naradach, spotkaniach itp. jest forma elektroniczna - e-mail
2. Pracownikom nie posiadającym adresów mailowych informacje przekazuje się
telefonicznie.
3. Nowo wprowadzone zarządzenia Dyrektora, regulaminy oraz zmiany w tych
dokumentach, a także inne ważne informacje podawane są do wiadomości pracowników
poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń. Ponadto pracownik ds. kadr na polecenie
dyrektora informuje pracowników oraz udostępnia im do wglądu nowe lub zmienione
treści dokumentów. Fakt ich przyjęcia do wiadomości pracownicy potwierdzają
własnoręcznym podpisem.
4. Wszystkie zarządzenia, regulaminy i inne dokumenty dotyczące pracowników są im
udostępniane do wglądu przez pracownika ds. kadr.
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Rozdział III
PORZĄDEK PRACY
§8
Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach
rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.
Pracownik potwierdza przybycie do pracy własnoręcznym podpisem na liście obecności.
Pracownik może opuścić miejsce pracy jedynie za zgodą bezpośredniego przełożonego.
Wyjątek stanowi przysługująca pracownikowi przerwa podczas której może opuścić
miejsce pracy oraz przerwy wynikające z §7 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. u. 1998 nr 148 poz.973).
Jeżeli wymiar dobowy czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to ma on
prawo do przerwy trwającej 15 minut.
Służbowe i prywatne opuszczenie miejsca pracy w godzinach pracy należy odnotować
przed opuszczeniem placówki po uprzednim uzyskaniu zgody bezpośredniego
przełożonego.
Czas zwolnienia od pracy niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych
lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy, powinien zostać
odpracowany w dniu i godzinach uzgodnionych z bezpośrednim przełożonym.
Odpracowanie prywatnego opuszczenia miejsca pracy bezpośredni przełożony
potwierdza pisemnie.
§9
O niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik powinien
uprzedzić bezpośredniego przełożonego.
W razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami określonymi w ust.1, pracownik jest
obowiązany zawiadomić bezpośredniego przełożonego o przyczynie nieobecności
w
pracy oraz o przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy,
nie później jednak niż w dniu następnym osobiście, telefonicznie lub przez inne osoby.
Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust.2 jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik
ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.
Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić spóźnienie się do pracy przedstawiając
bezpośredniemu przełożonemu niezwłocznie przyczyny spóźnienia, a na jego żądanie

także odpowiednie dowody.
5.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy i udzielenie zwolnień od pracy następuje na
zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15
maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 2014 poz. 1632).

§ 10
1. Po zakończeniu pracy pracownik obowiązany jest zabezpieczyć sprzęt, narzędzia,
materiały, dokumenty lub inne przedmioty pracy i pozostawić miejsce pracy
w należytym porządku.
2. Pracownik opuszczający jako ostatni budynek GCKiB powinien sprawdzić, czy
wszystkie okna są zamknięte, sprawdzić urządzenia mogące być źródłem pożaru
i innych szkód, wyłączyć oświetlenie w pomieszczeniach, włączyć oświetlenie
zewnętrzne, w sezonie grzewczym zmniejszyć temperaturę ogrzewania, dokładnie
zamknąć drzwi wejściowe.
§11
Zabrania się wykorzystania telefonów służbowych, innego służbowego sprzętu oraz narzędzi i
innego mienia należącego do pracodawcy do celów prywatnych
§12
Na terenie GCKiB obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów
elektronicznych.
Rozdział IV
PRAWA I OBWOWIĄZKI PRACOWNIKA
1

§13
Podstawowymi obowiązkami pracownika są:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń
i wskazówek przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne
z przepisami prawa lub umową o pracę,
2) przestrzeganie Regulaminu Pracy i obowiązujących w GCKiB zarządzeń,
regulaminów, instrukcji i innych aktów prawnych dotyczących pracowników,
3) przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych oraz warunków
bezpieczeństwa przy przetwarzaniu, archiwizowaniu lub przekazywaniu danych
osobowych,
4) znajomość przepisów prawnych związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy,
5) załatwianie spraw zgodnie z wymogami wiedzy fachowej,
6) należyte prowadzenia oraz przechowywania akt, ewidencji i rejestrów,
7) stałe pogłębianie wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
9) dbałość o mienie , czystość i porządek na swoim stanowisku pracy oraz na terenie
placówki, a także o należyty stan urządzeń i sprzętu,
10) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach służbowych,
11) wykorzystywania urządzeń, sprzętu i materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem,
12) powstrzymywania się od wykonywania zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności
z obowiązkami lub mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

2
3

13) dbałość o dobre imię pracodawcy.
Czas pracy należy wykorzystywać w pełni na pracę zawodową,
Pracownik jest zobowiązany w szczególności do:
1) niezwłocznego zawiadomienia bezpośredniego przełożonego o zauważonym
w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz do
ostrzeżenia współpracowników i innych osób przebywających na terenie GCKiB
o takim zagrożeniu
2) niezwłocznie
zawiadomienia
bezpośredniego
przełożonego zauważonych
uszkodzeniach, awariach sprzętu i mienia, które zagrażają bezpieczeństwu osób
przebywających na terenie GCKiB, jednocześnie pracownik zobowiązany jest do
zabezpieczenia takiego miejsca lub doraźnej naprawy, tak aby usterka lub awaria nie
zagrażała życiu lub zdrowiu osób trzecich oraz nie powodowała większych szkód
3) poddawania się w wyznaczonym terminie wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz
innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich.
4) zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
pracodawcę na szkodę,
5) przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

§14
Pracownik nie może:
1. Operować urządzeniami niezwiązanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych
obowiązków i czynności.
2. Samowolnie demontować części urządzeń i narzędzi oraz dokonywać napraw bez
specjalnego upoważnienia.
3. Samowolnie usuwać osłony i zabezpieczenia urządzeń i narzędzi, czyścić i naprawiać
urządzenia będące w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.
§15
Prawa pracownika:
1) Prawo do wglądu do własnej dokumentacji płacowej.
2) Prawo do wypoczynku.
3) Prawo do godziwego wynagrodzenia.
4) Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
5) Prawo do poszanowania godności i dóbr osobistych.
6) Prawo do jednakowego i równego traktowania w zatrudnieniu. Informacja dotycząca
uregulowań prawnych w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§16
Na terenie zakładu pracy obowiązują zalecenia dotyczące ubioru i wizerunku zewnętrznego
pracowników na stanowiskach administracyjnych GCKiB w Przemęcie podczas
wykonywania obowiązków służbowych, które obejmują w szczególności:
1) zalecenia dotyczące ubioru i wizerunku zewnętrznego kobiet:
a) kostium ze spódnicą lub spodniami, sukienka lub spódnica bądź spodnie z bluzką, koszulą
lub swetrem,
b) stonowane kolory odzieży.
2) zalecenia dotyczące ubioru i wizerunku zewnętrznego mężczyzn:

a) garnitur lub spodnie i marynarka, ewentualnie koszula ze swetrem w kolorach
stonowanych,
2. W doborze ubioru należy unikać:
1) spódnic i sukienek z dużymi rozcięciami,
2) spódnic i sukienek krótszych niż max. 10 cm przed kolano,
3) bluzek bez rękawów, z dużymi dekoltami, odkrytymi ramionami lub odkrytym brzuchem,
4) sukienek typu plażowego, ubrań na ramiączkach, ubrań odsłaniających plecy,
5) ubrań z materiałów przezroczystych,
6) rajstop, które są lśniące, połyskujące jaskrawe, zbyt wzorzyste.
3. W doborze ubioru zaleca się zachowanie staranności oraz elegancji połączonej z umiarem
i prostotą, prezentując estetyczny wygląd, wygodę i bezpieczeństwo podczas organizowanych
imprez kulturalnych.
4. Za realizację obowiązku wynikającego z ust. 1-3 dla pracowników administracji ustala się
raz w roku ekwiwalent pieniężny w wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
miesięcznego wynikającego z aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu naliczenia
ekwiwalentu.
5. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują ekwiwalent
w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.
6. Ekwiwalent pieniężny zostaje pomniejszony proporcjonalnie w przypadku
usprawiedliwionych nieobecności w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc.

Rozdział V
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
1.
2.

§17
Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.
Pracodawca jest zobowiązany w szczególności:
1) Zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem obowiązków, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi
uprawnieniami.
2) Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak
również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień
i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.
3) Przestrzegać zasad równego traktowania w zatrudnieniu i 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
w niepełnym wymiarze czasu pracy.
4) Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.
5) Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
6) Zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników.
7) Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich
pracy.
8) Prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta
osobowe pracowników.
9) Wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

10) Przeciwdziałać mobbingowi.
11) Zapoznać pracownika z przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności
za naruszenie tajemnicy służbowej.
12) Zapoznać pracownika ze statutem GCKiB, regulaminem pracy oraz zarządzeniami
wewnętrznymi

Rozdział VI
CZAS PRACY
§ 18
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w GCKiB
lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
§ 19
Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie
obowiązków służbowych.
§ 20
1. Tygodniowa norma czasu pracy w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy nie może
przekraczać 40 godzin, a dobowa nie może przekraczać 8 godzin w przeciętnym okresie
rozliczeniowym.
2. Okres rozliczeniowy czasu pracy pracownika GCKiB wynosi 4 miesiące.
3. W przypadkach czasu pracy przerywanego zostanie ustalony rozkład pracy na podstawie
porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
§ 21
1. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy dyrektor ustala indywidualnie, w zależności od
charakteru i specyfiki pracy wykonywanej przez pracownika oraz od wymiaru czasu pracy.
2. Godziny otwarcia biura GCKiB są udostępnione klientom na stronie internetowej oraz na
tablicy informacyjnej przy drzwiach wejściowych.
Biuro jest czynne:
- poniedziałek w godzinach od 7.30 do 17.00,
- wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.00,
- środa w godzinach od 7.30 do 15. 30,
3. Ustala się zadaniowy system czasu pracy dla:
a) dyrektor
b) zastępca dyrektora
4. Ustala się dla pracowników GCKiB równoważny system czasu pracy.
5. Praca świadczona jest od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem ust.6
6. Bibliotekarze świadczą pracę od poniedziałku do soboty.
7. Pracownicy świadczą pracę na podstawie indywidualnych rozkładów czasu pracy
(harmonogramów) sporządzonych pisemnie lub w formie elektronicznej na okres krótszy niż
okres rozliczeniowy o którym mowa w § 19 ust.2 obejmujący jeden miesiąc.
8. Pracodawca przekazuje pracownikom rozkład czasu pracy co najmniej na jeden tydzień
przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony.

9. Dni dodatkowa wolne od pracy pracodawca wykazuje w indywidualnym rozkładzie czasu
pracy pracownika.
§ 22
1. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.
2. Za pracę w niedzielę lub święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00
w tym dniu a 6.00 w dniu następnym.
3. Na żądanie pracownika w zamian za czas przepracowany poza normalnym czasem pracy,
pracodawca udziela pracownikowi czas wolny od pracy w tym samym wymiarze.
4. Za pracę wykonywaną w sobotę, niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje inny dzień
wolny od pracy w tygodniu.
5. W GCKiB prowadzona jest ewidencja czasu pracy.
§23
Pora nocna obejmuje czas między godzinami 22.00 a 6.00.

Rozdział VII
URLOPY
§ 24
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu
wypoczynkowego na zasadach określonych przepisami Kodeksu pracy.
§ 25
1. Terminy urlopów pracodawca ustala po porozumieniu z każdym pracownikiem, biorąc pod
uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.
2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna
część urlopu powinna obejmować co najmniej 14 dni kalendarzowych.
3. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w myśl art. 163 k.p. (czyli w terminie
ustalonym w planie urlopów bądź po porozumieniu z pracownikiem) należy pracownikowi
udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
§ 26
Przed rozpoczęciem urlopu pracownik załatwia przydzielone mu do wykonania sprawy,
a sprawy niezałatwione przekazuje osobie wskazanej przez dyrektora.
Rozdział VIII
ZWOLNIENIA Z PRACY
§ 27
Pracownikowi przysługuje zwolnienie z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w
przypadku ślubu pracownika, narodzin dziecka pracownika, ślubu dziecka, zgonu i pogrzebu
małżonka, dziecka, ojca lub matki, zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia,
babci lub dziadka oraz innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego
bezpośrednią opieką w wymiarze określonym przez Kodeks pracy.

§ 28
W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest zobowiązany
zwolnić pracownika od pracy:
1. W celu wykonywania zadań i czynności:
a) ławnika w sądzie,
b) członka organu samorządu terytorialnego,
c) obowiązku świadczeń osobistych.
2. W celu:
a) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.
sądu, prokuratury, policji, sądu pracy, NIK w związku z prowadzonym postępowaniem
kontrolnym,
b) przeprowadzenia badań okresowych przewidzianych na danym stanowisku pracy.
§ 29
Zwolnienie od pracy w związku z kształceniem się w szkołach wyższych, odbywaniem
szkolenia i doskonalenia w formach pozaszkolnych, udzielane są na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
§ 30
1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje
w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni lub 16 godzin z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia.
2. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, o którym
mowa w ust. 1, może skorzystać tylko jedno z nich.
3. Oświadczenie o sposobie korzystania z tego uprawnienia pracownicy składają raz do roku,
a jeżeli nastąpi zmiana okoliczności, pracownik jest zobowiązany powiadomić o tym
niezwłocznie pracodawcę. Oświadczenie takie przechowywane jest w aktach osobowych
pracownika.

Rozdział VII
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
§ 31
1. Pracownicy i pracodawca zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
2. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu a
później szkoleniom okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej.
3. Odbycie szkolenia wstępnego oraz przyjęcie do wiadomości przepisów ochrony
przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.
4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego
orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku
pracy.
§ 32
Pracodawca jest zobowiązany w szczególności:
1. Zapoznać pracownika z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami
o ochronie przeciwpożarowej.
2. Prowadzić systematyczne szkolenia z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
4. Kierować pracowników na badania wstępne, okresowe , kontrolne i inne wymagane
odrębnymi przepisami.
5. Zasady i normy przydziału środków ochrony indywidualnej, odzież i obuwia roboczego
oraz środków higieny osobistej dla pracowników określa odrębne zarządzenie.
6. Przełożony nie może dopuścić do pracy pracownika niewyposażonego w wymagane na
danym stanowisku pracy ubranie i obuwie robocze.
§ 33
Pracownik jest zobowiązany w szczególności:
1. Znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu.
2. Wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami i przepisami bhp oraz stosować się do
wydawanych w tym zakresie poleceń i zarządzeń przełożonych.
3. Dbać o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.
4. Stosować odzież roboczą w przypadku pracowników obsługi.
5. Poddawać się wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom lekarskim.
6. Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku przy pracy albo
niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub zdrowia.
7. Znać, przestrzegać i stosować obowiązujące na danym stanowisku pracy zasady
bezpieczeństwa pożarowego oraz znać lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego, a także
posiadać umiejętności posługiwania się nim.
8. Współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.

§ 34
1. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, powiadamiając o tym
przełożonego, jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub innym osobom.
2. Za czas powstrzymania się od wykonania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w
przypadkach, o których mowa w ust. 1 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
§ 35
1. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązku trzeźwości.
2. Spożywanie napojów alkoholowych podczas pracy na terenie GCKiB przez pracowników
jest surowo zabronione.
3. Pracowników będących w stanie nietrzeźwości lub których stan i zachowanie wskazują na
spożycie alkoholu nie dopuszcza się do wykonywania pracy, stosując odpowiednie kary
dyscyplinarne.
Rozdział VIII
OCHRONA KOBIET I MŁODOCIANYCH
§ 36
Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracy związanej z dźwiganiem ciężarów, zgodnie z
normami sprecyzowanymi w Kodeksie pracy.
§ 37
1. Kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią nie wolno zatrudniać przy pracach
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonywanie prac szczególnie

uciążliwych i szkodliwych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w
ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. z 2017 r., poz. 796).Wykaz tych prac określa
załącznik nr.1 do Regulaminu.
2. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, które wykaz określa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz.U.
2004 r. nr 200 poz. 2047 ze zm.).
Rozdział IX
WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
§ 38
Zasady wynagradzania pracowników GCKiB określa regulamin wynagradzania.
§ 39
Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami wypłacane jest z dołu do 28 dnia każdego
miesiąca. W przypadku, gdy 28 dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy wypłaty
dokonuje się w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym 28 dzień miesiąca.
§ 40
Każdy pracownik otrzymuje przygotowany
z dokumentacji płacowej w danym miesiącu.

przez

głównego

księgowego

wyciąg

§ 41
Potrąceniom z wynagrodzenia podlegają: sumy egzekwowane na mocy sądowych wyroków,
kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy, inne należności, na które pracownik
wyraził zgodę.
Rozdział X
KARY ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY PRACY
§ 42
1. Za nie przestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego
sposobu potwierdzania przybycia obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w
pracy pracodawca może zastosować:
a) karę upomnienia,
b) karę nagany,
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do
pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może
również stosować karę pieniężną.
3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie
kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego
pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potraceń, o których mowa w art.87§ 1 pkt 1-3
Kodeksu Pracy.

§ 43
Pracownik otrzymuje zawiadomienie o ukaraniu na piśmie wraz z informacją o prawie i
terminie wniesienia sprzeciwu. Odpis pisma o ukaraniu włącza się do akt osobowych
pracownika.
§ 44
1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od
dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni
od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
2. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych.
§ 45
1. Kara nie może 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 może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
Rozdział XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 46
1. Regulamin pracy wprowadza się zarządzeniem dyrektora GCKiB.
2. Zmiany w Regulaminie pracy dokonywane są w trybie ustalonym dla jego wprowadzenia.
§ 47
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu pracy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Przemęcie wprowadzonego zarządzeniem nr 17a/2017z dnia 02.10.2017r.

Informacja dla pracowników zawierająca obowiązujące normy
prawne dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.
Artykuł
Kodeks
u pracy
Art. 9 § 4

Art. 112

Art. 113

Art. 18 § 3

Art. 183a

Treść normy
Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie
porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i
obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w
zatrudnieniu, nie obowiązują.
Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych
obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn w
zatrudnieniu.
Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, 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 w niepełnym wymiarze czasu
pracy - jest niedopuszczalna.
Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje
stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są
nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa
pracy, a w razie braku takich przepisów - postanowienia te należy zastąpić
odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.
§ 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, a
także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo 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

Art. 183b

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.
§ 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,
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. Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie
stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w
związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w ramach

Art. 183c

Art. 183d

Art. 183e

Art. 292

Art. 94
pkt. 2b

Art. 943

kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel
działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub
wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie
zawodowe.
§ 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.
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 przepisów.
§ 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.
§ 1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w
niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego
warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników
wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z
uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych
świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.
§ 2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek
pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o
pracę.
Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
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 w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub
skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym
nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę
przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu
współpracowników.
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od
pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną

krzywdę.
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo
dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne
wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić
na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie
umowy.
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