
ZARZĄDZENIE Nr &T/2017
Starosty Łowickiego

z dnia.......6.. grudnia 2017 roku

w sprawie Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 902: z 2017 r. poz. 60 i 1930) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam Regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu, zwany dalej 
Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników 
od dnia 01 stycznia 2018 roku.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 13/2003 Starosty Łowickiego z dnia 02 lipca 2003 r. 
zmienione Zarządzeniem Nr 5/2007 Starosty Łowickiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie 
zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz Zarządzeniem 
Nr 28/2007 Starosty Łowickiego z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmiany 
Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Łowickiego.

§5. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania 
go do wiadomości pracownikom, poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu w budynku przy ul. Stanisławskiego 30.

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255: z 2017 r. poz. 60). art. 42 w związku z art. 43
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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Regulamin pracy jest podstawowym aktem prawa wewnątrzzakładowego 
ustalającym organizację i porządek w procesie pracy w Starostwie Powiatowym w Łowiczu 
oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§2- Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie -  należy przez to rozumieć Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu;
2) Pracodawcy -  należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Łowiczu:
3) Pracowniku -  należy przez to rozumieć osobę pozostającą z Pracodawcą w stosunku 

pracy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane 
stanowisko oraz podstawę prawną zatrudnienia;

4) Staroście -  należy przez to rozumieć Starostę Łowickiego wykonującego czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy za Pracodawcę wobec Pracowników;

5) Sekretarzu Powiatu -  należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu Łowickiego:
6) Wicestaroście i Skarbniku Powiatu -  należy przez to rozumieć odpowiednio 

Wicestarostę Łowickiego i Skarbnika Powiatu Łowickiego;
7) bezpośrednim przełożonym - należy przez to rozumieć Starostę lub kierującego 

komórką organizacyjną zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu;

8) zakładzie pracy -  należy przez to rozumieć siedzibę Pracodawcy;
9) Starostwie -  należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Łowiczu:
10) Kodeksie pracy -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku -  

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1666 ze zm.);
lljuslawie o pracownikach samorządowych -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

21 listopada 2008 r. (tj. Dz. U. z 2016 poz. 902 ze zm.);
12) innych przepisach prawa pracy -  należy przez to rozumieć przepisy innych niż Kodeks 

pracy ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracowników 
i pracodawców, a także postanowienia wewnątrzzakładowych aktów normatywnych 
określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

§3. Regulamin obowiązuje wszystkich Pracowników.

Pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu każdego przyjmowanego do pracy 
Pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a Pracownik potwierdza znajomość 
Regulaminu podpisując stosowne oświadczenie, które zostaje dołączone do jego akt 
osobowych.

§5- W zakresie wynikającym z Regulaminu, właściwych przepisów, w tym 
wewnątrzzakładowych aktów normatywnych oraz z upoważnień udzielonych przez Starostę, 
wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy należy do Wicestarosty. 
Sekretarza Powiatu, kierujących komórkami organizacyjnymi Starostwa lub innych 
upoważnionych pracowników.
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Rozdział U
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§6. Podstawowe obowiązki Pracodawcy określa Kodeks pracy oraz inne przepisy 
prawa pracy.

§7. Do obowiązków Pracodawcy związanych z porządkiem w zakładzie pracy należy 
w szczególności:

1) wskazanie Pracownikowi bezpośredniego przełożonego;
2) zapoznanie Pracownika z Regulaminem. Regulaminem Organizacyjnym Starostwa 

oraz innymi aktami wewnątrzzakładowymi, określającymi sposób wykonywania 
pracy;

3) przydzielenie Pracownikowi stanowiska pracy, wyposażonego w narzędzia i materiały 
niezbędne do właściwego wykonywania pracy;

4) zapoznanie Pracownika z procedurami i zasadami w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym o ryzyku zawodowym, które wiąże się 
z wykonywaną przez niego pracą, ustalonymi odrębnymi zarządzeniami Starosty;

5) poinformowanie Pracownika o równym traktowaniu w zatrudnieniu;
6) zapoznanie Pracownika z procedurami dotyczącymi przeciwdziałania mobbingowi, 

ustalonymi odrębnym zarządzeniem Starosty.

§8. Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu 
udostępniana jest Pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w zakładzie pracy.

§9. Pracodawca ma prawo do:
1) korzystania z efektów wykonywanej przez Pracowników pracy;
2) wydawania Pracownikom wiążących poleceń służbowych dotyczących pracy, które 

nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i umową o pracę;
3) określania pisemnych zakresów obowiązków, czynności, uprawnień 

i odpowiedzialności Pracowników, którego pomocniczy wzór stanowi załącznik nr 1 
do Regulaminu oraz egzekwowania ich wykonywania.

Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§10. Podstawowe prawa i obowiązki Pracownika określają właściwe przepisy ustawy 
o pracownikach samorządowych. Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa pracy.

§11. Przed dopuszczeniem do pracy Pracownik ma obowiązek w szczególności;
1) odbyć szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, przyjąć do wiadomości 

obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej i potwierdzić ten fakt własnoręcznym 
podpisem;

2) zapoznać się z Regulaminem, procedurami dotyczącymi przeciwdziałania 
mobbingowi, informacją o równym traktowaniu w zatrudnieniu oraz regulaminem 
wynagradzania i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem,

3) odbyć przeszkolenie BHP i p.poż., zapoznać się z ryzykiem zawodowym i potwierdzić 
ten fakt własnoręcznym podpisem.
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§ 12. 1. W związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Pracownik jest zobowiązany 
rozliczyć się z Pracodawcą poprzez uzyskanie odpowiednich wpisów w karcie obiegowej, 
której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub przy zmianach na stanowiskach pracy, 
spowodowanych innymi przyczynami, obowiązuje protokolarne przekazanie spraw 
i posiadanej dokumentacji bezpośredniemu przełożonemu, potwierdzone podpisem 
Pracownika i bezpośredniego przełożonego.

3. Wypełnioną kartę obiegową wraz z podpisanym protokołem Pracownik przekazuje 
do Wydziału Organizacyjnego pracownikowi ds. kadr.

Rozdział IV
ORGANIZACJA I PORZĄDEK W PROCESIE PRACY

§13. W celu zapewnienia kontroli przestrzegania czasu pracy, Pracownik 
ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić przybycie do pracy w danym dniu. przez złożenie 
własnoręcznego podpisu na liście obecności, wyłożonej na parterze w budynku Starostwa 
przy ul. Stanisławskiego 30.

§14. Przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu pracownik kwituje w rejestrze 
pobranie i zwrot kluczy do pomieszczeń biurowych w Starostwie.

§15. Każdorazowe wejście i wyjście pracownika z budynków Starostwa 
po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy odbywa się na zasadach określonych w §14.

§16. 1. Bezpośredni przełożony może wyrazić zgodę Pracownikowi na opuszczenie 
zakładu pracy w czasie pracy, w celu załatwienia spraw osobistych, po uprzednim wpisaniu 
wyjścia w ewidencji wyjść prywatnych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1. Pracownik odnotowuje datę i godzinę wyjścia 
oraz uzyskuje zgodę bezpośredniego przełożonego poświadczoną podpisem. Po powrocie 
do zakładu pracy niezwłocznie odnotowuje godzinę powTotu.

3. Czas zwolnienia od pracy, o którym mowa ust. 1. wymaga odpracowania w okresie 
rozliczeniowym, w którym zwolnienie to wystąpiło. Nieodpracowanie zwolnienia od pracy 
powoduje potrącenie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany.

4. Ze względów organizacyjnych oraz z uwagi na niezakłócanie porządku pracy, czas 
zwolnienia od pracy w celach prywatnych Pracownik powinien odpracować:

1) do godziny 19°° bezpośrednio po zakończonej pracy tego samego dnia lub w innym.
możliwie najszybszym terminie;

2) między godziną 8°° a 900 jeśli jest wyznaczony do świadczenia pracy w środę
od godziny 09on do 17()0.
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5. Odpracowanie przed godziną 08"" wymaga zgody Sekretarza Powiatu, 
a w przypadku jego nieobecności Starosty lub Wicestarosty.

6. Zwolnienie od pracy w celach prywatnych trwające do 1 godziny należy 
odpracować jednorazowo. Zasada ta dotyczy każdej następnej rozpoczętej godziny wyjścia 
prywatnego.

§17. 1. Wyjście w czasie pracy w związku z wykonywaniem zadań służbowych 
na terenie miasta Łowicza, Pracownik odnotowuje w ewidencji wyjść służbowych, której 
wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, Pracownik odnotowuje datę, godzinę wyjścia 
i przyjścia, miejsce docelowe wyjścia, do którego się udaje oraz uzyskuje zgodę 
bezpośredniego przełożonego poświadczoną podpisem.

§18. 1. Ewidencje wyjść prywatnych i służbowych znajdują się:
1) w miejscu wskazanym przez kierujących komórkami organizacyjnymi Starostwa

-  dla Pracowników właściwych komórek organizacyjnych;
2) w sekretariacie Starostwa -  dla kierujących komórkami organizacyjnymi Starostwa

oraz Pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy;
3) w pomieszczeniu biurowym Zespołu Radców Prawnych -  dla radców prawnych.

2. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, na każdy rok kalendarzowy, przygotowuje 
pracownik ds. kadr.

§19. W przypadku wydania Pracownikowi polecenia wykonania zadania służbowego 
poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy lub poza stałym miejscem pracy, 
jego czas pracy rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego podpisanego 
przez Starostę. Wicestarostę lub Sekretarza Powiatu.

§20. Po każdym zakończonym miesiącu, kierujący komórkami organizacyjnymi 
Starostwa są zobowiązani przedłożyć do Wydziału Organizacyjnego pracownikowi ds. kadr 
ewidencje wyjść służbowych i prywatnych, w celu sprawdzenia i rozliczenia czasu pracy 
w ewidencjach czasu pracy.

§21. Po zakończeniu pracy Pracownik jest zobowiązany uporządkować swoje miejsce 
pracy, schować narzędzia pracy i dokumenty w miejscu do tego przeznaczonym, wyłączyć 
urządzenia elektryczne, zamknąć okna oraz upewnić się. czy pozostawione pomieszczenie 
nie stanowi zagrożenia pożarowego.

§22. 1. Przebywanie Pracownika na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy 
dozwolone jest po uzyskaniu zgody Sekretarza Powiatu, a w przypadku jego nieobecności 
Starosty lub Wicestarosty.
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2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 nie jest wymagana w przypadku przebywania 
Pracownika na terenie zakładu pracy pół godziny przed rozpoczęciem pracy i pół godziny 
po jej zakończeniu.

§23. Na terenie zakładu pracy, poza normalnymi godzinami pracy, mogą przebywać: 
ł) Starosta, Wicestarosta, etatowi członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego, Sekretarz

Powiatu i Skarbnik Powiatu;
2) Pracownicy wykonujący pracę w godzinach nadliczbowych, za zgodą Sekretarza

Powiatu, a w przypadku jego nieobecności Starosty lub Wicestarosty;
3) Pracownicy odpracowujący zwolnienie od pracy w celach prywatnych.

§24. Wstęp i przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy w stanie 
po spożyciu alkoholu oraz spożywanie alkoholu w czasie pracy jest zabronione.

§25. Na terenie zakładu pracy obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§26. 1. Wynoszenie urządzeń, narzędzi i dokumentów służbowych poza teren zakładu 
pracy jest zabronione, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wynoszenie urządzeń, narzędzi 
i dokumentów służbowych poza zakład pracy, po uzyskaniu zgody Sekretarza Powiatu, 
a w przypadku jego nieobecności Starosty lub Wicestarosty.

3. Rzeczy, o których mowa w ust. 2, należy przynieść do zakładu pracy następnego 
dnia pracy, a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Pracownika dostarczyć 
niezwłocznie.

Rozdział V
CZAS PRACY, SYSTEMY, ROZKŁADY CZASU PRACY 

OKRES ROZLICZENIOWY, PORA NOCNA

§27. Czasem pracy jest czas, w którym Pracownik pozostaje w dyspozycji 
Pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

§28. Pracownikom, u których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 
6 godzin, przysługuje 15 minutowa przerwa w pracy, wliczana do czasu pracy.

§29. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi 
od pracy.

§30. Dniem wolnym dla Pracowników zatrudnionych w systemie podstawowym, 
jest sobota.

§31. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku dobowego.

7



§32. W zakładzie pracy mogą być wprowadzone dodatkowe dni wolne od pracy 
odrębnymi zarządzeniami Starosty.

§33. 1. W Starostwie obowiązują następujące systemy czasu pracy:
1) system podstawowy na jedną lub maksymalnie na dwie zmiany, w którym czas pracy 

nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy:

2) system równoważny, w którym praca jest wykonywana z wydłużoną normą dobową 
do 12 godzin; w systemie tym praca może być wykonywana przez wszystkie dni 
tygodnia, a dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym 
wymiarem czasu pracy lub dniami wolnymi.

2. W celu zwiększenia dostępności załatwiania spraw urzędowych dla interesantów, 
na podstawie porozumienia Pracodawcy z przedstawicielem pracowników Starostwa, 
w systemie podstawowym wprowadza się ruchomy rozkład czasu pracy, w każdą środę 
w godzinach 8<,() -  16°° i 900 -  17(IU.

§34. 1. W podstawowym systemie czasu pracy ustala się następujące rozkłady czasu
pracy:

1) Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych 
urzędniczych, obsługi i pomocniczych, z zastrzeżeniem pkt. 2, wykonują pracę 
w rozkładzie pracy w' godzinach:
a) poniedziałek
b) wtorek
c) środa
d) czwartek
e) piątek

08°°- 1600 
08°°- 1600
08uo-  1600 i 09°° -  17"° 
08°°- 1600 
08uo-  1600

2) Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi, którzy w ramach powierzonych 
obowiązków odpowiadają za utrzymanie czystości w' budynkach Starostwa, wykonują 
pracę w rozkładzie dwuzmianowym. w godzinach:
a) I zmiana 06(K> — 14ł)0
b) II zmiana 130(,-  2 1 00.

2. Kierujący komórkami organizacyjnymi Starostwa, do 20-tego dnia miesiąca 
poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy, ustalają i sporządzają miesięczne 
harmonogramy pracy dla Pracowników rozpoczynających pracę w środę o godzinie 900. 
Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

§35. 1. W równoważnym systemie czasu pracy wykonują pracę Pracownicy Biura 
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa, zwanego dalej 
Biurem, zatrudnieni na stanowiskach ds. monitoringu, prognoz i analiz.

2. Rozkład czasu pracy w równoważnym systemie czasy pracy, określany jest 
na podstawie miesięcznych harmonogramów pracy ustalonych dla przyjętego okresu
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rozliczeniowego, określających dla poszczególnych Pracowników dni i godziny pracy, 
dni wolne od pracy oraz okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego.

3. Przy ustalaniu harmonogramów pracy, o których mowa w ust. 2, przestrzega się 
następujących zasad:

1) w rozkładzie czasu pracy obejmującym pracę w niedziele i święta. Pracownikom 
zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowymi, odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych 
od pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przypadających w tym 
okresie;

2) w zamian za pracę w sobotę przysługuje Pracownikowi inny dzień wolny w tygodniu:
3) raz na cztery tygodnie Pracownik powinien skorzystać z wolnej od pracy niedzieli:
4) Pracownikowi świadczącemu pracę w niedzielę. Pracodawca zobowiązany jest oddać 

inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub 
następujących po takiej niedzieli;

5) harmonogram zawiera również wykaz pracowników przewidzianych na zastępstwo 
w wypadkach choroby lub innych zdarzeń losowych.

4. Harmonogramy, o których mowa w ust. 2, ustala i sporządza kierownik Biura 
do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy.

5. Kierownik Biura przedkłada harmonogram do Wydziału Organizacyjnego 
pracownikowi ds. kadr w celu kontroli i prawidłowej ewidencji czasu pracy.

6. Harmonogram udostępniany jest Pracownikom przed rozpoczęciem nowego 
miesiąca. Pracownicy mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym ich rozkładem czasu 
pracy, potwierdzając przyjęcie go do wiadomości i stosowania własnoręcznym podpisem.

§36. 1. Pracodawca, w uzgodnieniu z Pracownikami zatrudnionymi w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, ustala im miesięczne harmonogramy pracy, do 20-tego dnia miesiąca 
poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 6 
do Regulaminu.

2. Przy ustalaniu harmonogramów należy uwzględnić liczbę godzin pracy przeliczoną 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy Pracownika.

§37. Na uzasadniony, pisemny wniosek Pracownika, zaopiniowany przez właściwego 
kierującego komórką organizacyjną Starostwa i Sekretarza Powiatu, Starosta może wyrazić 
zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy.

§38. W Starostwie obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

§39. Pora nocna obejmuje 8 godzin -  jest to czas pomiędzy godzinami od 22"" 
do 06"" dnia następnego.
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§40. 1. Praca wykonywana ponad obowiązujć)ce Pracownika normy czasu pracy, 
a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający 
z obowiązującego Pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach 
nadliczbowych.

2. Praca, o której mowa w ust. 1 jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku 
szczególnych potrzeb Pracodawcy, na polecenie bezpośredniego przełożonego, za jego 
wiedzą i zgodą.

3. Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych wydawane jest 
Pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego na piśmie, po uzyskaniu opinii Sekretarza 
Powiatu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu.

4. W uzasadnionych przypadkach Pracownik, którego praca wymaga wykonania jej 
ponad obowiązującą normę bez polecenia bezpośredniego przełożonego, jest zobowiązany 
niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego i Sekretarza Powiatu.

5. Wzór wniosku o udzielenie czasu lub dnia wolnego w zamian za pracę w godzinach 
nadliczbowych stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.

§41. 1. W celu prawidłowego rozliczenia czasu pracy, pracownik ds. kadr w Wydziale 
Organizacyjnym prowadzi miesięczną ewidencję czasu pracy, zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu.

2. Ewidencja czasu pracy sporządzana jest w formie elektronicznej, po zakończeniu 
każdego miesiąca.

3. Ewidencję czasu pracy udostępnia się Pracownikowi na jego żądanie.

Rozdział VI
SPOSÓB USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY 

ORAZ UDZIELANIA ZWOLNIEŃ OD PRACY

§42. 1. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność Pracownika w pracy 
są zdarzenia i okoliczności określone w Kodeksie pracy i innych przepisach prawa pracy, 
które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne 
przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez Pracownika i uznane przez 
Pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

2. Pracownik powinien uprzedzić Pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie 
nieobecności, jeżeli jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, poprzez 
poinformowanie bezpośredniego przełożonego, który następnie zawiadamia pracownika 
ds. kadr.

3. W razie niestawienia się do pracy z powodów nie dających się przewidzieć, 
Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego
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o przyczynie swej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż 
w drugim dniu nieobecności.

4. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, Pracownik dokonuje osobiście, 
telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym 
za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

5. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3. może być usprawiedliwione 
jedynie szczególnymi okolicznościami.

6. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy, przedstawiając 
bezpośredniemu przełożonemu dowody usprawiedliwiające nieobecność, które przełożony 
przekazuje do Wydziału Organizacyjnego pracownikowi ds. kadr.

7. Odpracowanie spóźnienia do pracy odbywa się na zasadach określonych 
w §16 ust. 4 -6 .

§43. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić Pracownika od pracy, jeżeli obowiązek 
taki wynika z przepisów Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych lub z innych aktów 
prawnych.

Rozdział VII
URLOPY WYPOCZYNKOWE

§44. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu 
wypoczynkowego.

§45. Wymiar i zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych określa Kodeks
pracy.

§46. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

§47. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego 
w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

§48. 1. Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopowym
zaakceptowanym przez Pracodawcę.

2. Projekty planów urlopowych, do dnia 20 stycznia każdego roku, przygotowują 
kierujący komórkami organizacyjnymi Starostwa w uzgodnieniu z Pracownikami, 
z uwzględnieniem ich wniosków i konieczności zapewnienia ciągłości pracy kierowanej przez 
siebie komórki organizacyjnej.

3. Podpisane projekty planów urlopowych, kierujący komórkami organizacyjnymi 
przedkładają Staroście do akceptacji, za pośrednictwem pracownika ds. kadr. Pomocniczy 
wzór planów urlopowych stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu.
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4. Zaakceptowane przez Starostę plany urlopowe przechowuje pracownik ds. kadr 
w Wydziale Organizacyjnym.

5. Plany urlopowe nie obejmują 4 dni urlopu, które Pracodawca ma obowiązek 
udzielić na żądanie i w terminie wskazanym przez Pracownika.

§49. 1. Na wniosek Pracownika urlop może być podzielony na części, z tym, 
że co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni 
kalendarzowych.

2. Pracownik rozpoczyna urlop wypoczynkowy zgodnie z przyjętym planem 
urlopowym, po złożeniu wniosku urlopowego zaakceptowanego przez bezpośredniego 
przełożonego. Wzór wniosku urlopowego stanowa załącznik nr 11 do Regulaminu.

3. Kierujący komórkami organizacyjnymi Starostwa we wniosku urlopowym 
wskazują zastępującego go Pracownika. Wzór wniosku urlopowego stanowi załącznik nr 12 
do Regulaminu.

4. Wnioski, o którym mowa w ust. 2 i 3, Pracownicy składają pracownikowi ds. kadr 
najpóźniej dzień przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

§50. 1. Urlop na żądanie Pracownik zgłasza bezpośredniemu przełożonemu, 
Sekretarzowi Powiatu lub pracownikowi ds. kadr. pisemnie na wniosku urlopowym 
lub telefonicznie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, niezwłocznie po wykorzystaniu urlopu 
na żądanie Pracownik składa wniosek urlopowy.

§51. Urlop nie wykorzystany zgodnie z planem urlopów należy Pracownikowi 
udzielić na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Rozdział VIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW

§52. l.Za nieprzestrzeganie przez Pracownika ustalonej organizacji i porządku 
w' procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, 
a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować:

1) karę upomnienia;
2) karę nagany.

2. Za nieprzestrzeganie przez pracowmika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się 
do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy -  pracodawca może 
również zastosować karę pieniężną.
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§53. Zasady i tryb stosowania kar, o których mowa w §52 określają właściwe przepisy 
Kodeksu pracy.

Rozdział IX 
TERMIN, MIEJSCE

I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYPŁATY WYNAGRODZENIA

§54. 1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się raz w miesiącu, 26 dnia miesiąca 
kalendarzowego, za który wypłacane jest wynagrodzenie.

2. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, 
wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

3. Wyplata wynagrodzeń, za zgodą Pracownika, dokonywana jest w formie przelewu 
na rachunek bankowy przez niego wskazany.

4. W przypadku zmiany rachunku bankowego Pracownik zobowiązany jest 
do zawiadomienia Pracodawcy, poprzez dostarczenie do Wydziału Finansowego stosowanego 
zaświadczenia z banku lub złożenie oświadczenia.

5. Jeżeli Pracownik nie wyraża zgody na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek 
bankowy, jego wypłata następuje na podstawie pisemnej dyspozycji oraz listy wypłat 
w punkcie obsługi bankowej, po okazaniu dokumentu tożsamości.

6. Szczegółowe warunki wynagradzania oraz inne świadczenia związane z pracą 
i zasady ich przyznawania określa Pracodawca w regulaminie wynagradzania pracowników 
Starostwa.

Rozdział X
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

§55. Obowiązki Pracodawcy i Pracowników dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej określają właściwe przepisy Kodeksu pracy.

§56. 1. Do podstawowych obowiązków Pracodawcy, o których mowa w §55 należy:
1) ponoszenie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 

pracy;
2) ochrona zdrowia Pracownika przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy, w szczególności poprzez:
a) organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy,
b) zapewnianie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawanie polecenia usunięcia uchybień w tym 
zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń.
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c) reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego 
poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się 
warunki wykonywania pracy,

d) zapewnianie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy 
i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację 
pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska 
pracy,

e) uwzględnianie ochrony zdrowia pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią 
oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań 
profilaktycznych,

0 zapewnianie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych 
przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

g) zapewnianie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

2. Pracodawca zapoznaje Pracownika z ryzykiem zawodowym, które wiąże się 
z wykonywaną przez niego pracą, podczas szkolenia w zakresie bhp oraz na bieżąco przez 
bezpośredniego przełożonego.

§57. Do podstawowych obowiązków Pracownika, o których mowa w §55 należy 
przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1) znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, branie udziału 
w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym;

2) wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
1 higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń 
i wskazówek przełożonych;

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

4) stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich 
przeznaczeniem;

5) poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 
lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich;

6) niezwłocznie zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku 
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeganie współpracowników, 
a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im 
niebezpieczeństwie;

7) współdziałanie z Pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

§58. Ustala się wykaz prac wzbronionych kobietom na podstawie załącznika 
do rozporządzenia 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, stanowiący załącznik nr 13 do Regulaminu.
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§59. Pracodawca nie zatrudnia pracowników młodocianych.

Rozdział XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§60. Regulamin podaje się do wiadomości Pracowników przez wywieszenie 
go na tablicy ogłoszeń w zakładzie pracy.

§61. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

§62. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe 
przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa 
pracy.

Krzysćr.of\irig<ii
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Załącznik nr I
do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w ł owiczu 
ustalonego Zarządzeniem Ni^.^/2017 
Starosty Łowickiego z dnia .0.. grudnia 2017 r

Wzór pomocniczy

Łowicz, dnia

Znak:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, CZYNNOŚCI, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM

W ŁOWICZU

Imię i nazwisko pracownika:
Ko mó rka o rga n izacyj n a:
Stanowisko pracy:
Podporządkowanie służbowe:

1. stanowisko podlega bezpośredniemu przełożonemu - ..................................... .
2. stanowisku podlega: ....................lub nie dotyczy

Zastępstwa:
1. stanowisko zastępuje: ................ lub nie dotyczy
2. stanowisko jest zastępowane przez: .................. lub nie dotyczy

Na podstawie .........................  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Łowiczu stanowiącego załącznik do Uchwały N r ................Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia .................... w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Łowiczu, ustalam Panu/i następujący zakres obowiązków, czynności, uprawnień 
i odpowiedzialności:

I. Podstawowe obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracownika:
Podstawowe obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Pana/i jako pracownika 
samorządowego regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych oraz właściwe przepisy Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych oraz 
regulaminów pracy i wynagradzania obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. 
Ponadto jest Pan/i obowiązany/a do znajomości i przestrzegania przepisów prawa pracy, 
ustaw o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych, instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt. instrukcji archiwalnej, ustawy 
o pracownikach samorządowych oraz regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu, a także innych aktów prawnych, których znajomość jest niezbędna 
do wykonywania czynności ustalonych niniejszym zakresem.



II. Zakres szczegółowych czynności pracownika na zajmowanym stanowisku pracy: 
1 ...................................

3. Opracowywanie sprawozdań dotyczących prowadzonych spraw.
4. Przygotowywanie dokumentacji w celu przekazania do archiwum zakładowego lub 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
5. Przechowywanie pieczątek (i pieczęci urzędowych) przyjętych do używania zgodnie 

z ewidencją pieczęci urzędowych i pieczątek.
6. Wykonywanie wspólnych zadań komórek organizacyjnych Starostwa, o których

mowa w ......... Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu,
w zakresie kompetencji stanowiska pracy.

7. Wykonywanie, w określonym przez Starostę zakresie, zadań związanych
z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i sprawami obronnymi.

8. Bieżące zapoznawanie się z informacjami zawartymi na tablicach ogłoszeń, stronie 
internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

9. Informowanie bezpośredniego przełożonego o występowaniu wszelkiego
zidentyfikowanego ryzyka, prawdopodobieństwu jego wystąpienia i ewentualnych 
skutkach oraz proponowanie mechanizmów kontrolnych mających sprowadzić ryzyko 
do akceptowalnego poziomu.

III. Szczególne uprawnienia pracownika: (przykładowe)
1. dostęp i korzystanie ze służbowej poczty elektronicznej;
2. używanie pieczątek (i pieczęci urzędowej) przyjętych do używania zgodnie 

z ewidencją pieczęci urzędowych i pieczątek;
3. wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń na podstawie i w granicach 

upoważnienia udzielonego przez Starostę;
4. podpisywanie pism na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez 

Starostę ;
5. przetwarzanie danych osobowych zawartych w następujących zbiorach danych 

osobowych:
1) .....
2 ) .....

w zakresie: odczytu, modyfikacji, wprowadzania, usuwania.
6. publikowanie informacji w BIP Starostwa, na podstawie odrębnego upoważnienia;
7. uprawnienia do systemów:

1) ....
2) . . . .

8. nadawanie i odbieranie poczty z platformy ePUAP;
9. podpisywanie protokołów z kontroli;
10. podpisywanie dokumentów związanych z przekazywaniem akt do archiwum 

zakładowego (w przypadku osób posiadających w zakresie obowiązków 
przekazywanie tych akt).



IV. Szczególna odpowiedzialność pracownika: (punkt IV. należy zawrzeć wtedy, gdy 
występuje szczególna odpowiedzialność, wykraczająca poza przepisy ogólne np. 
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów' publicznych, odpowiedzialność 
materialna za powierzone mienie lub inne wynikające z przepisów szczególnych)

Traci moc zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności znak .....................................
z dnia...............................

(podpis przełożonego)

OŚWIADCZENIE

Powyższy zakres obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności przyjmuję 
do wiadomości, realizacji i przestrzegania oraz potwierdzam jego odbiór.
Zobowiązuję się do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, z którymi się zapoznałem.

Łowicz, dnia....................  ..................................
podpis pracownika





Załącznik nr 2
do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
ustalonego Zarządzeniem N r .. 6S../20I7
Starosty Łowickiego z dnia..... grudnia 2017 r.

KARTA OBIEGOWA
Rozliczenie pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Imię i nazwisko pracownika: ...........................................................

Komórka organizacyjna: ...........................................................
Stanowisko: ...........................................................

Data zatrudnienia: ...........................................................

Data rozwiązania stosunku pracy: ...........................................................

Miejsce i rodzaj rozliczenia
Zobowiązanie 

pracownika wzgłędem 
pracodawcy*

Data, podpis/pieczątka 
o s o by r oz I i czaj ą c ej

1. Wydział Organizacyjny:
1.1. kadry:

- dofinasowanie nauki

- legitymacja służbowa

1.2. archiwum zakładowe - dokumenty 
wypożyczone z archiwum 
zakładowego

1.3. pobrane do używania pieczęcie 
urzędowe i pieczątki

1.4. telefon komórkowy

1.5. sprzęt komputerowy7 
i oprogramowanie

1.6. wypożyczone pozycje 
ze zbioru bibliotecznego

2. Własna komórka organizacyjna
-  protokół przekazania spraw 
i posiadanej dokumentacji 
bezpośredniemu przełożonemu 
(w załączeniu)

3. Wydział Finansowy
3.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych

3.2. pobrane zaliczki

4. Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji

Niniejsza karta obiegowa sporządzona została w j 
osobowych pracownika.

Łowicz, dnia.....................................
•wpisać odpowiednio: brak zobowiązań, rozliczony, nic dotycz},





Załącznik nr 3
do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w łowiczu 

ustalonego Zarządzeniem Nr .A1?..72017 
Starosty Łowickiego z dnia ...ó .... grudnia 2017 r.

OR. 2340

Ewidencja wyjść prywatnych 
w godzinach pracy 

pracowników zatrudnionych

w .....................................................
(nazwa wydziału/ biura)



L .p .
Im ię i nazw isko  

p racow n ika

Data

w y jśc ia

G odz ina

w y jśc ia

P odp is

pracownika

Z g o d a

przełożonego

G odz ina

przy jśc ia

P odp is

przełożonego

O d p racow an o P odp is

pracownika

P odp is

przełożonegoData Godz. od-do

2



OR. 2340

Załącznik nr 4
do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łgwiczu 

ustalonego Zarządzeniem Nr .i?wU2017 
Starosty Łowickiego z dnia .... *?.. grudnia 2017 r.

Ewidencja wyjść służbowych 
w godzinach pracy 

pracowników zatrudnionych

w
(nazwa komórki organizacyjnej)



L.p.
Im ię  i nazw isko  

p ra co w n ika

D ata

w y jśc ia

M ie jsce  d o ce lo w e  

w y jśc ia

G o dz ina

wyjścia

P odp is

p ra co w n ika

Zgoda

przełożonego

G o d z in a

pow ro tu

P odp is

przełożonego

2



Załącznik nr 5
do Regulaminu pracy Starostwa powiatowego w Łowiczu
ustalonego Zarządzeniem Nr. .6S../20I7
Starosty Łowickiego z dnia..... G.. grudnia 2017 r.

HARMONOGRAM CZASU PRACY 
W RUCHOMYM ROZKŁADZIE CZASU PRACY

(nazwa komórki organizacyjnej)

MIESIĄC................................................................ ROK

Data Dzień
tygodnia

Godziny 
pracy od - do Nazwisko i imię Pracownika/Pracowników

środa 09:00 - 17:00
środa 09:00- 17:00
środa 09:00 - 17:00
środa 09:00 - 17:00
środa 09:00 - 17:00

W pozostałe dni tygodni praca świadczona jest w godzinach od 08:00 do 16:00





Załącznik nr 6
do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
ustalonego Zarządzeniem Nr...&$./2017
Starosty Łowickiego z dnia..... P... grudnia 2017 r.

HARMONOGRAM CZASU PRACY
PANI/PANA.............................................................................................
W MIESIĄCU................................................................................ROK

NORMA CZASU PRACY.......................................GODZIN
W MIESIĄCU................................................................................ ROK

NORMA CZASU PRACY.......................................GODZIN

Data Dzień tygodnia Godziny od - do





Załącznik nr 7
do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
ustalonego Zarządzeniem Nr .. 6t>. ,/2017 
Starosty Łowickiego z dnia..... grudnia 2017 r.

Łowicz, dnia

(pieczęć starostw a)

WNIOSEK

w sprawie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych:

w dniach: ........................................................................................................
w godzinach: ........................................................................................................
przez: ........................................................................................................

(im ię i nazw isko  p racow n ika  . kom órka  organizacyjna)

Cci i zakres pracy do wykonania:

Uzasadnienie pracy w godzinach nadliczbowych:

(podpis i p ieczęć  bezpośredniego p rze ło żonego)

Wyrażam zgodę / Nie wyrażani zgody*

Łowicz, dnia....................................... .................................................
(podpis i p ieczęć  Sekretarza)

Kontrola czasu pracy:

Potwierdzam wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych: 

w dniu.......................................................... od godz.................. do godz

(podpis i p ieczęć  bezpośredniego przełożonego)

niepotrzebne skreślić





Załącznik nr 8
do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
ustalonego Zarządzeniem Nr ..r.P.JlOM 
Starosty Łowickiego z dnia..... (p... grudnia 2017 r.

WNIOSEK
o udzielenie czasu / dnia* wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych:

Proszę o udzielenie czasu / dnia* wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych 

w dniach i godzinach:

................................... od...............................do......................
(data odbioru) (godziny) (godziny)

...................................  od...............................do......................
(data odbioru) (godziny) (godziny)

...................................  od...............................do......................
(data odbioru) (godziny) (godziny)

................................... od...............................do......................
(data odb ioru ) (godziny) (godziny)

(podpis pracow nika)

(podpis i p ieczęć bezpośredn iego  przełożonego)

*n iepotrzebne skreślić

.SM

V > .:<>





MIESIĘCZNA EWIDENCJA CZASU PRACY
/ . iLk .-iiiL n r V

du Regulaminu prace Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
uwalonego Zarządzeniem Nr 6>T/’ 0 17 
Surow i Łowickiego z d nu  ^  grudnia 7017 r

I pi cc/cc komórki org:nnz.icv|iitti) (Nazwisko i inne

Okres rozliczeniowy 

Noraia czasu pracy 

Miesiąc / rok

( 'zas pracy do rozliczenia GODZINY PRZEPRACOWANE 
odpowiednio w: NIEOBECNOŚCI W PRACY W GODZINACH WG PRZYCZYNA':

Dzień
m-ca

Dzień
tygodnia

Czas pracy 
od - do

Faktyczny 
czas pracy 
(wgodz )

Odpracowany 
czas pracy* 

w zw
z wyjściem 

prywatni nym

dodatkowe 
dni wolne

niedzielę 
l święta

porze
nocnej

godz
nadliczb

urlop
wypoczynkowy

opieka nad 
zdrowym 
dzieckiem 

- na podst art 
188 k p

urlop macierz / 
rodzic / 

ojcowski

urlop
bezpłatny

choroba
pracownika

opieka nad 
chorym czl 

rodziny

inne
nieusprawiedli

wione

inne
usprawiedli

wione
delegacje

odbiór 
za pracę 
w godz 
nadliczb

wyjście
prywatne

i Pon

2 Wt

3 Śr

4 Czw.
5 Pt

6 Sob.

7 Nd

8 Pon
9 Wt

10 Śr

11 Czw

12 pi

13 Sob

14 Nd

15 Pon

16 Wt

17 Śr

18 Czw

19 Pt.

20 Sob.

21 Nd
22 Pon
2 * Wt

24 Śr

25 Czw.

26 Pt

27 Sob.

28 Nd

29 Pon

30 Wt P \ l,M i ^ p \  i . m
31 Śr

Suma 0,00

Podpis sporządzającego kartę





Załącznik nr 10
do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
ustalonego Zarządzeniem Nr ..63../20I7 
Starosty Łowickiego z dnia grudnia 2017 r.

(komórka organizacyjna Starostwa)

L.p. Imię i nazwisko pracownika
Urlop zaległy

z a ........  rok
(stan na dzień 

01.01. r )

Wymiar urlopu 
w ................r. Planowane urlopy (/alegt\ i bieżący) w terminie od -  do Podpis pracownika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 .

2 .

3.
4.
5.
6.

Akceptuję:

(podpis Starosty) (podpis i pieczątka kierującego komórką organizacyjną)





Załącznik nr 11
do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
ustalonego Zarządzeniem Nr ,Ó<?.../20\1 
Starosty Łowickiego z dnia ....j?... grudnia 2017 r.

................................................  Łowicz,
(imię i nazwisko pracownika)

(stanowisko)

(nazwa komórki organizacyjnej)

W N I O S E K

o udzielenie: urlopu wypoczynkowego / okolicznościowego / dnia / czasu w olnego z tytułu 
opieki nad dzieckiem do lat 14*

w liczbie.................................................................................................................................................................

w terminie....................................................................................................................................

Zatwierdził: Wnioskodawca:

* niepotrzebne skreślić





Załącznik nr 12
do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
ustalonego Zarządzeniem Nr . 66. ../20I7 
Starosty Łowickiego z dnia ....(6... grudnia 2017 r.

................................................  Łowicz,
(imię i nazwisko pracownika)

(stanowisko)

(nazwa komórki organizacyjnej)

W N I O S E K

o udzielenie: urlopu wypoczynkowego / okolicznościowego / dnia / czasu wolnego z tytułu 
opieki nad dzieckiem do lat 14*

w liczbie.................................................................................................................................................................

w term inie..............................................................................................................................................................

W okresie mojej nieobecności zastępstwo pełnić będzie

Zatwierdził: Wnioskodawca:

* niepotrzebne skreślić

'  ’ • 1'f ! < (\

I





Załącznik nr 13
do Regulaminu pracy StarostwaJ^owiatowego w Łowiczu 
ustalonego Zarządzeniem Nr6v? /2017 
Starosty Łowickiego z dnia .. Q. grudnia 2017 r.

Wykaz prac wzbronionych kobietom

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w ty m ręcznym transportem 
ciężarów

1. Dla kobiet w ciąży:

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone 
wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę 
roboczą, a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny 
czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) - 7,5 kJ/min;

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg;
3) ręczne przenoszenie pod górę:

a) przedmiotów przy pracy stałej,
b) przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej, zdefiniowanej

4) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział 
w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;

5) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach 
szkodliwych dla zdrowia:

6) przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym 
poruszanym ręcznie:

7) prace w pozycji wymuszonej;
8) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy 

czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, 
po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;

9) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi - w łącznym czasie przekraczającym 
8 godzin na dobę. przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego 
nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 
co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią:

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone 
wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na zmianę 
roboczą, a przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1-12,5 kJ/min;

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej:
a) 6 kg - przy pracy stałej,
b) 10 kg - przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1:

w pkt 1;



3) ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg - na wysokość ponad 
4 m lub na odległość przekraczającą 25 m;

4) ręczne przenoszenie pod górę - po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, 
których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m - 
przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg;

5) ręczne przenoszenie pod górę - po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, 
których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°. a wysokość 4 m - przedmiotów 
o masie przekraczającej:
a) 4 kg - przy pracy stałej.
b) 6 kg - przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;

6) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;
7) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub właściwościach 

szkodliwych dla zdrowia;

II. Prace w narażeniu na hałas lub drgania

Dla kobiet w ciąży:

1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego:
a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego 

tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy 
przekracza wartość 65 dB,

b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB;

2) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu 
na organizm człowieka.

III. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi

Dla kobiet w ciąży - praca na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami 
i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem 
z wysokości (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), 
oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.


