
Zarządzenie Nr332019

z dnia 23.12 .2019

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

w sprawie

Regulaminu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Łomży

na podstawie art.104 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 917 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

1.   Wprowadza się Regulaminu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Spolecznej w Łomży

2.   Regulamin Pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz określa prawa
i obowiązki pracodawcy i pracowników.

3.   Postanowienia  regulaminu  dotyczą  wszystkich  pracowników  MOPS  w  Łomży  bez
względu  na  zajmowane   stanowisko   i rodzaj   wykonywanej   pracy,   a także   rodzaj
umowy o pracę.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1

dozarządzenia  nr  3 5    2019

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Łomży z dnia 23 .12.2019r

REGULAMIN PRACY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY
UL. DWORNA 23B



Na podstawie art.104 §  1  i 2 -ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. -Kodeks Pracy/ Dz. U. z
2019  r    poz.   1040  z  późn.  zm./  ustalam  Regulamin  Pracy  dla  pracowników  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o następującej treści:

I Postanowienia ogó]ne

§1

Regulamin Pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i
obowiązki pracodawcy i pracowników.

§2

Przepisy  regulaminu  pracy  obowiązują  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  w  ramach
stosunku pracy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowanych stanowisk.

§3

Pracodawca jest obowiązany zapoznać każdego pracownika, w tym również nowo przyjętego
do pracy, przed dopuszczeniem do wykonywanej  pracy z treścią tego regulaminu na dowód
czego  pracownik  składa  odpowiedrie  oświadczenie  na  piśmie  wobec  pracodawcy,  które
zostaje dołączone do jego akt osobowych,  a wzór oświadczenia stanowi zalącznik nr 1  do
regulaminu.

11 Organizacja pracy

§4

0rganizacja  pracy  opiera   się   na  podziale  pracy  między   wyodrębnionymi  jednostkami,
komórkami  oraz  na  podziale  czynności  między  pracownikami  pełniącymi  fimkcje  w  tych
komórkach.

§5

1.  Kierownicy     wyodrębnionych    jednostek     organizacyjnych     podlegają     bezpośrednio
Dyrektorowi   i   są   odpowiedzialni   wobec   tych   osób   za   prawidłową   organizację   i
wykonywanie pracy w kierowanych przez siebie komórkach.

2.  Kierownicy działów podlegają Dyrektorowi MOPS lub jego zastępcy zgodnie ze strukturą
organizacyjną.  Kierownik  działu  nadzoruje  przebieg  pracy  i  rozlicza  z  jej  wykonania
podległych pracowników.

§6

Pracownicy powinni  wykonywać pracę  sumiennie  i  starannie  oraz  stosować  się  do  poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową
0 Pracę.

§7

Przed  przystąpieniem  do  pracy  pracownik  powinien  otrzymać  pisemną  umowę  o  pracę
określającą  datę  rozpoczęcia  pracy  rodzaj   i  warunki  pracy,  miejsce  jej   wykonania  oraz
wvsokość wvnagrodzenia.



§8

Bezpośredni   przełożony   przydziela   pracownikowi   odpowiednia   miejsce   pracy,    sprzęt,
narzędzia i materiały niezbędne do pracy oraz zapoznaje go z zakresem czynności udzielając
stosownych   wskazówek   co   do   sposobu   wykonywania   obowiązków   na   wykonywanym
stanowisku.

§9

Przed dopuszczeniem do pracy pracownik powinien być:

1.  przeszkolony  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony  przeciw
pożarowej,

2. zaopatrzony stosownie do obowiązujących przepisów w odzież ochronną i roboczą.

§10

Pracownik   obowiązany   jest   do   przestrzegania   porządku   i   czystości   na   zajmowanym
stanowisku pracy oraz o dbałość o estetykę i kulturę miejsca pracy.

§11

Pracowników  w stanie nietrzeźwym nie należy dopuszczać do wykonywania pracy.

111 Obowiązki i prawa pracodawcy

§12

Pracodawca ma następuj ące szczególne obowiązki

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

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

3.          Zapewnić     bezpieczne     i     higieniczne     warunki     pracy     oraz    prowadzić
systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

4.          Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

5.          Kierować pracowników na badania lekarskie,

6.          Ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacj i zawodowych,

7.           Stosownie do możliwości i posiadanych środków zaspokajać socjalne potrzeby

pracowników,

8.          Stosować   obiektywne   i   sprawiedliwe   kryteria   oceny   pracowników   oraz
wyników 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 i
szanować  godność,  dobra  osobiste  pracownika  i  nie  dopuszczać  do  jakiejkolwiek
dyskryminacji  w stosunkach pracy,

Y,



11. Przeciwdziałać dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej   w zatrudnieniu,

12.        Przeciwdziałać mobbingowi.

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.

13.Pracodawca    jest     obowiązany     udostępnić     pracownikom     tekst     przepisów
dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.

14.W  związku  z  rozwiązaniem  lub  wygaśnięciem  stosunku  pracy  pracodawca jest
obowiązany   niezwłocznie   wydać   pracownikowi   lub   osobom   do   tego   upoważnionym
świadectwo pracy.

15.Wydanie  świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia
się pracownika z pracodawcą.

16.W    przypadku    rozwiązania    umowy    o    pracę    z    pracownikiem,    z    którym
dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu
umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko
na jego żądanie.

17.Przekazania   zatrudnionym   pracownikom   do   zapoznania   i   podpisania   klauzuli
informacyjnych wynikających z RODO.

§13

Pracodawca ma następujące prawa:

1.    Do korzystania z wyników pracy wykonywanej przez pracowników zgodnie z treścią
stosunku pracy.

2.    W ramach uprawnień kierowniczych wobec pracowników do wydania pracownikom
wiążących  poleceń  służbowych  i  zarządzeń  dotyczących  pracy,  które  nie  powinny  być
sprzeczne  z  przepisami  prawa  lub  umową  o  pracę  oraz  prawo  do  ustalenia  zakresów
obowiązków, zadań i czynności pracowników oraz ich egzekwowania.



IV Obowiązki i prawa pracownika

§14

Pracownik jest  obowiązany  wykonywać  pracę  sumiennie  i  starannie  oraz  stosować  się  do
poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub
umową o pracę.

§15

Pracownik zobowiązany jest w szczególności:

1.   Przestrzegać czasu pracy ustalonego  w zakładzie,

2.   Przestrzegać regulaminu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

3.   Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciw-pożarowych,

4.   Dbać   o   dobro   zakładu  pracy,   chronić  jego   mienie   oraz   zachować   w  tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5.   Przestrzegać taj emnicy określonej w odrębnych przepisach,

6.   Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

7.   Pracownicy   wykonujący   czynności   poza   terenem   zakładu   pracy   obowiązani   są
legitymować się legitymacją pracownika socjalnego,

8.   Poddać  się  wstępnym,  okresowym  i  kontrolnym  oraz  innym  zleconym  badaniom
lekarskim stosować się do wskazań lekarskich.

§16

i.   Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości.

2.     Zakazanejest:

-dopuszczanie do pracy osób, których stan lub zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu,

-spożywanie alkoholu w czasie pracy lub w miejscu pracy.

§17

Wprowadza się zakaz palenia tytohiu:

-   w   pomieszczeniach   pracy   i   pomieszczeniach   socjalnych   -   z   wyjątkiem   miejsc
wydzielonych do palenia odpowiednio oznakowanych i wyposażonych.

§18

Zabrania się pracownikom:

1.          Opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody przełożonego,

2.          Operowania   maszynami   i   uządzeniami   nie   związanymi   bezpośrednio   z
wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności

3.          Samowolnego  demontowania części  maszyn,  urządzeń  oraz  ich naprawy  bez
specj alnego upoważnienia,
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4. Samowolnego usuwania osłon  i zabezpieczeń maszyn i uządzeń czyszczenia i
naprawiania maszyn, aparatów będących  w ruchu lub pod napięciem elektryczny.

§19

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik obowiązany jest
rozliczyć się z zakładem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej .

§20

Pracownik ma następujące prawa:

1.          Do    zatrudniania    na    stanowiskach    pracy    zgodnie    z    rodzajem    pracy
wynikającym    z    treści    zawartej    umowy    o    pracę    i    zgodnie    z    posiadanymi
kwalifikacjami,

2.          Do wynagrodzenia za pracę,

3.          Do wypoczynku,

4.          Do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

5.          Do    równych   praw   z   tytułu   jednakowego    wypełniania   takich    samych
obowiązków  a  szczególnie  do  równouprawnienia,   czyli  do  równego  traktowania
kobiet i mężczyzn w zakresie pracy.

V - CZAS PRACY -wymiar i rozkład czasu pracy

?21

Czasem pracy jest czas,  w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w
zakładzie pracy lub innym miej scu wyznaczonym do wykonywania pracy.

§22

1.           Czas pracy pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie casu pracy
nie  może  przekroczyć  s  godzin  na  dobę  i  przeciętnie  40  godzin  w  pięciodniowym
tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 3 miesięcy®

2.           Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym  wymiarze  czasu pracy
określają indywidualne warunki umowy o pracę.

3.           Pracownicy noclegowni pracują w równoważnym systemie czasu pracy do  l2
godzin na dobę według miesięcznego harmonogramu,

4.            Pracownicy   zatrudnieni   w   Miejskim   Ośrodku   Pomocy   Społecznej    przy
świadczeniu    usług    opiekuńczych    mogą    być    zatrudniani    w    podstawowym    i
równoważnym systemie czasu pracy®

5.           Czas   pracy   pracowników   zatrudnionych   w   Miejskim   Ośrodku   Pomocy
Społecznej  przy  świadczeniu  usług  opiekuńczych  w  równoważnym  systemie  czasu
pracy  nie  może  przekroczyć  12  godzin  na  dobę  i  przeciętnie  48  godzin w  tygodniu
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 3 miesięcy.



§23

Czas   pracy   powinien   być   w  pełni   wykorzystany  przez   każdego   pracownika  na
wykonywanie  obowiązków  pracowniczych.  Pracodawca  prowadzi  ewidencję  czasu
Pracy.

§24

1.Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy:

1.          Miejski ośrodek pomocy społecznej

Poniedziałek -piątek 7:30-15 :30,12-20 -robotnik gospodarczy

2.          Usługi opiekuńcze

Poniedziałek-piątek od godz. 8-16

3.          Klub seniora

Poniedziałek-piątek 7:30 -15:30

1ub  według  indywidualnych  rozkładów  czasu  pracownika  ustalonych  pomiędzy
pracodawcą a pracownikiem.

4.          Noclegownia

W miesiącach od 1.04 do 30.09

W godzinach 19-7 rano dnia następnego

W miesiącach od 1.10 do 31.03

W godzinach 13 :00 - 11 :00 dnia następnego

W przypadku trudnych warunków pogodowych istnieje możliwość zmiany godzin
pracy za zgodą Dyrektora

5.               Dzienny Dom senior+

Poniedziałek -piątek 7:30-15 :30

2.Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może usta]ić indywidualny rozklad jego
czasu pracy w ramach systemu czasu, którym pracownik jest objęty.

§25

Za pracę nocną uważa się pracę w godzinach od 23 do 7 rano.

§26

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej  przysługuje dodatek do wynagrodzenia
za  każdą  godzinę  w  porze  nocnej   w  wysokości  20%  stawki  godzinowej   wynikającej   z
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.



§27

Pracownicy  zarządzający  w  imieniu  pracodawcy  zakładem  pracy  tj.  Główny  księgowy  i
kierownicy  wyodrębnionych  komórek  organizacyjnych  zakładu  pracy  wykonują  w  razie
konieczności    pracę    poza   nomalnymi    godzinami    pracy   bez   prawa    do    oddzielnego
wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

§28

Pracownikowi, który na polecenie przełożonego wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy,
przysługuje w zamian dzień wolny w innym teminie.

VI DYSCYPLINA PRACY

?29

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

2.   Przyjście, obecność i wyjście z pracy pracownicy potwierdzają  przez podpisanie listy
obecności.    Lista    obecności        winna    być    kontrolowana    przez    upoważnionego
pracownika.

3.   Podpisanie listy obecności lub karty czasu pracy za czas ubiegły lub dzień następny
j est niedopuszczalne.

§30

1.          Pracownik zobowiązany jest do zgłaszania każdorazowego wyj ścia poza zakład pracy
bezpośredniemu   przełożonemu   oraz   dokonania   wpisów   książce   wyjść.   Przebywanie   w
pomieszczeniach  służbowych  po  godzinach  pracy  może  mieć  miejsce  jedynie  za  zgodą
pracodawcy.
2.          W  Miejskim  ośrodku  pomocy  społecznej  obowiązuje  procedura  rozliczania  wyjść
prywatnych
3.          Zwolnień   od  pracy   w   celu   załatwienia   spraw  prywatnych   udziela   się   tylko   w
wj ątkowych sytuacj ach.
4.          Wszystkie   wyjścia   prywatne   pracowników   w   czasie    godzin   pracy   podlegają
odpracowaniu.

5.          Pracownik po uzyskaniu zwolnienia od pracy u bezpośredniego przełożonego , przed
opuszczeniem   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej,   wpisuje   się   do   „Księgi   wyjść

prywatnych",  znajdującej   się  w  Dziale  Organizacyjno  Administracyjnym  ,  datę,  godzinę
wyj ścia i godzinę powrotu, potwierdzając to własnoręcznym podpisem.

6.          Aby  odpracować  wyjście  prywatne,  pracownik  winien  złożyć   do  bezpośredniego
przełożonego   -  po   uprzednim   uzgodnieniu   z   nim   teminu   odpracowania   -wypełniony
„Wniosek   o  pracę   w   celu  odpracowania  wyjść  prywatnych  w   godzinach   służbowych"
stanowiący załącznik nr s do niniejszego regulaminu.

7.          Rozliczenia   z   wpisów   w   „Księdze   wyjść   prywatnych"    dokonuje   na   bieżąco
bezpośredni  przełożony  pracownika  potwierdzając   odpracowanie   własnym  podpisem   na
„Wniosku  o  pracę  w  celu  odpracowania  wyjść  prywatnych  w  godzinach  służbowych"  i  w
„Księdze wyj ść prywatnych"



8. Kierownik Działu przekazuje    kompletny wniosek do Działu Organizacyjno-
Administracyjnego

9.          Wyjścia    prywatne    i    odpracowanie    winny    się    bilansować    na    koniec    okresu
rozliczeniowego

10.        Rozliczenia  czasu  wyjść  prywatnych  z  czasem  odpracowania  dokonuje  na  koniec
okresu

§31

Pracownik   korzysta   w   15-   minutowej   przerwy   w  pracy   na   spożycie   posiłku.   Posiłki

pracownicy spożywają w miej scu swojej pracy.

§32

Nieobecność  pracownika  w  pracy  powinna  być  odnotowana  z  zaznaczeniem,  czy  jest  to

nieobecność    usprawiedliwiona.    W    czasie    nieobecności    pracownika   jego    bezpośredni

przełożony decyduje, komu praca ma być zastępczo-przydzielona.

§33

0 nieobecności w pracy z powodu choroby pracownik powinien poinfomować pracodawcę

lub bezpośredniego przełożonego niezwłocznie, to jest nie później niż w drugim dniu

nieobecności. Zawiadomienia należy dokonać osobiście, telefonicznie lub przez inną osobę.

§34

0 nieobecności w pracy z powodów innych niż choroba, a także o przewidzianym czasie

trwania tej nieobecności pracownik powinien poinfomować niezwłocznie pracodawcę w

przeddzień lub najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności.

§35

Niedotrzymywanie terminów, o których mowa w § 33 i 34 jest usprawiedliwione, jeżeli

pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie

nieobecności.

§36

Za   przyczyny   usprawiedliwiające   nieobecność   w   pracy   lub   spóźnienie   uznaje   się   w

szczególności:

1.          niezdolność do pracy  spowodowaną chorobą pracownika lub jego  izolacją z powodu

choroby zakaźnej

2.          odsunięcie   od  pracy   na  podstawie   zaświadczenia  lekarza,   komisji   lekarskiej   lub

inspektora sanitamego,



3. 1eczenia uzdrowiskowego, jeżeli jego okres został uznany w zaświadczeniu lekarskim

za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

4.          chorobę  członka  rodziny  pracownika  wymagającą  sprawowania  przez  pracownika

osobistej opieki,

5.          okoliczność   wymagająca   sprawowania   przez   pracownika   osobistej    opieki   nad

dzieckiem w wieku do lat 81ub nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14.

6.          imienne   wezwanie   pracownika   do   osobistego   stawienia   się   wystosowane   przez

właściwy  organ  w  sprawie  powszechnego   obowiązku  obrony  przez  organ  administracji

rządowej   lub  samorządu  terytorialnego,  sąd,  prokuaturę,  policję  lub  organ  prowadzący

postępowanie   w   sprawach   o   wykroczeniu   w   charakterze    świadka   w   postępowaniu

prowadzonym   przed  tymi   organami,   pod   warunkiem,   Że   wezwanie   zostanie   -   będzie

potwierdzone stawieniem się pracownika.

§37

Za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z przyczyn określonych:

•            w § 36 -pkt.1-5 -pracownikowi przysługują zasiłki na zasadach określonych

odrębnymi przepisami,

•           w § 36 -pkt. -6 -pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.

§38

Pracownik  stawiający  się  do  pracy  po  okresie  niezgłoszonej  nieobecności  obowiązany jest

niezwłocznie podać przyczynę nieobecności na piśmie.

§39

W   ramach    odpowiedzialności   porządkowej    pracowników   za   nieprzestrzeganie    przez

pracownika   ustalonego    porządku,    regulaminu,    przepisów    bhp    i    przeciwpożarowych

pracodawca może zastosować wobec pracownika:

1.          karę upomnienia

2.          karę nagany

3.          karę pieniężną.



§40

W przypadkach takich jak:

•            przywłaszczenie mienia pracodawcy bez względu na wartość tego mienia,

•            nietrzeźwość pracownika przy stanowisku pracy nawet jednorazowa,  stawienie się do

pracy po spożyciu alkoholu,

•           bezprawna  świadoma  odmowa  wykonania  polecenia  pracodawcy,  zagrażająca jego

istotnym interesom,

•           korzystanie z telefonu służbowego w celu udziału w grach towarzyskich , narażające

pracodawcę na znaczną szkodę,

•            dokonanie  choćby  jednorazowe  nadużyć  w  zakresie  korzystania  ze  świadczeń  z

ubezpieczenia społecznego,

•            świadczenie prywatnych usług w czasie pracy,

•            samowolne opuszczenia stanowiska pracy,

Pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy z winy pracownika

§41

Kara   pieniężna   za   jedno   przekroczenie,   jak   i   za   każdy   dzień   nieusprawiedliwionej

nieobecności, nie może być wyższa od jedno-dniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie

kary   pieniężne   nie   mogą  przewyższać   dziesiątej   części   wynagrodzenia  przypadającego

pracownikowi do wpłaty, po dokonaniu potrąceń.

§42

Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny

Pracy.

§43

Kara  nie   może   być   zastosowana  po   upływie   2   tygodniu   od  powzięcia  wiadomości   o

naruszeniu  obowiązku  pracowniczego  i  po  upływie  3-miesięcy  od  dopuszczenia  się  tego

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

§44

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.



§45

Kary stosuje pracodawca i zawiadamia o tym pracownika na piśmie.  Odpis pisma składa się

do akt osobowych pracownika.

?46

Karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu z akt osobowych pracownika

usuwa   się   po   roku   pracy.   Pracodawca   może   z   własnej   inicjatywy   lub   na   wniosek

reprezentującego pracownika zakład uznać karę na niebyłą przed upływem tego teminu.

VII - Wynagrodzenie za pracę.

§47

Szczegółowe  zasady  wynagradzania  pracowników  i  udzielania  im  świadczeń  socjalnych

regulują:

1.          regulamin wynagradzania

2.          regulamin zakładowego funduszu świadczeń socj alnych.

§48

Z  wynagrodzenia  za  pracę  pracownikowi  odlicza  się  składkę  na  ubezpieczenie  społeczne,

zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

§49

Wypłata wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz zasiłków z

tytułu ubezpieczenia społecznego następuje z dołu nie później niż 25 dnia każdego miesiąca.

§50

Jeżeli  dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym  od pracy,  wynagrodzenie

wypłaca się w dniu poprzedzającym.

§51

Wypłata wynagrodzenia może być dokonywana do rąk własnych pracownika jedynie na jego
wniosek.

§52

Wypłata wynagrodzenia za pracę na konto bankowe pracownika może nastąpić po wskazaniu
przez niego rachunku bankowego.



VIII- URLOPY PRACOWNICZE

§53

Pracownikowi    przysługuje    prawo    do    corocznego    nieprzerwalnego    płatnego    urlopu
wpoczynkowego.

§54

Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

§55
Pracownik  podejmujący  pracę  po  raz  pierwszy  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  podjął
pracę  uzyskuje  prawo  do  urlopu  z  upływem  każdego  miesiąca  pracy  w  wymiarze   1/12
wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§56

Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

§57

Wymiar ulopu wynosi:

1.          20 dni-jeżeli pracownikjest zatrudniony krócej niż 10 lat,

2.          26 dni-jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej  l0 lat

§58

1.   Urlopu udziela się w dni robocze, za które uważa się wszystkie dni z wyjątkiem niedzieli i
świąt   określonych  w  odrębnych  przepisach.   Dni  wolnych  od  pracy   wynikających  z
rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie wlicza się do uriopu.

2.   W przypadku osób zatrudnionych w równoważnym  systemie czasu pracy w dni robocze
wynikające z ustalonego rozkładu czasu pracy w miesięcznym hamonogramie pracownika

?59
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym,  w
którym pracownik uzyskał do niego prawo.

?60
Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co
najmniej   jedna   część   wypoczynku   powinna   trwać   nie   mniej    niż    14   kolejnych   dni
kalendarzowych.

§61

1.          Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem ulopów.

2.          Plan   urlopów   ustala   pracodawca   biorąc   pod   uwagę   wnioski   pracowników   i
konieczność  zapewnienia nomalnego  toku  pracy.  Planem  ulopów nie  obejmuje  się  części
urlopu udzielonego pracownikowi zgodnie z art.167" K.P.

3.           Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników.

4.          Pracownik    może    rozpocząć    urlop    wyłącznie    po    uzyskaniu    pisemnej    zgody
pracodawcy.
5.          Część urlopu wypoczynkowego nie wykorzystaną z powodu:

-częściowej niezdolności do pracy wskutek choroby,                                                          4 #_



-odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

-odbywanie ćwiczeń woj skowych,

-urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany udzielić w teminie później szym.
6.          Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić
najpóźniej  do końca 111 kwartału następnego roku. Nie dotyczy to części urlopu udzielonego
zgodnie z art.167 2 K.P.

7.          Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuj e wynagrodzenie jakie by
otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował.

?62
Pracodawca  jest   obowiązany   udzielić   na   żądanie   pracownika   w  terminie   przez   niego
wskazanym nie więcej  niż 4 dni urlopu w każdyin roku kalendarzowym.  Pracownik zgłasza
żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dni rozpoczęcia ulopu.

?63
1.          Łączny  wymiar  urlopu  wykorzystanego  przez  pracownika  na  zasadach  i  w  trybie
określonych w art.  167 KP nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie
od   liczby  pracowników,   z   którymi   pracownik  pozostaje   w   danym   roku   w   kolejnych
stosunkach pracy.

2.          W  przypadku  niewykorzystania  przysługującego  mu  urlopu  w  całości  lub  części  z
powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent
pieniężny.   Na   pisemny   wniosek   pracownika   pracodawca   może   udzielić   mu   urlopu
bezpłatnego.

§64

0kres  urlopu  bezpłatnego  nie  wlicza  się  do  okresu  pracy,  od  którego  zależą  uprawnienia
pracownicze.

§65

Na    zasadach    określonych    przepisami    szczególnymi    udziela    się    urlopu    bezpłatnego
pracownikowi:

1.          w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem-urlop wychowawczy,

2.          dla umożliwienia wykonywania mandatu posła, senatora,

3.          podejmującemu  naukę  w  szkole  lub  w  fomach  pozaszkolnych  bez  skierowania
pracodawcy.

§66

1.          W   trybie   i   na   zasadach   określonych   stosownymi   przepisami   pracodawca  jest
obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wykonania zadań, czynności:

- ławnika w sądzie,

-członka komisji

2. w celu:

- wykonywania powszechnego obowiązku obrony,



-  stawienia  się  na  wezwanie  organu  administracji,  sądu,  prokuratury,  policji,  sądu

pracy,    najwyższej    izby   kontroli    w   związku   z   prowadzonym   postępowaniem
kontrolnym,
- przeprowadzenia badań przewidzianych  odrębnymi przepisami

Pracownik  może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych
spraw  osobistych  lub  rodzinnych,  które  wymagają  załatwienia  w  godzinach  pracy.
Zwolnienia   udziela   pracodawca,    gdy   zachodzi    nieunikniona   potrzeba   takiego
zwolnienia.

3.          Za  czas  zwolnienia  od  pracy,  o  którym  mowa  w  ust.1  pracownikowi  przysługuje
wynagrodzenie,  jeżeli  odpracował  czas  zwolnienia.  Czas  odpracowania  nie  jest  pracą  w
godzinach nadliczbowych.

§67

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi ulopu okolicznościowego w wymiarze:

2 dni-w razie ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka lub
jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
1  dnia-  w razie  ślubu  dziecka pracownika,  zgonu i  pogrzebu jego  siostry,  brata,  teściowej,
teścia,  babci,  dziadka,  a także  innej  osoby  pozostającej  na utrzymaniu pracownika  lub  pod
jego bezpośrednią opieką.

Pracownicy również pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do
14  lat  przysługuje  w  ciągu  roku  zwolnienie  od  pracy  w  wymiarze  2  dni  lub  16  godzin  z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§68

Pracownikom   pełniącym   fimkcję   wykładowców   w   szkołach   wyższych   i   zawodowych,
przysługuje  zwolnienie  od pracy na czas niezbędny do  prowadzenia zajęć w wymiarze nie
przekraczającym   6   godzin   tygodniowo   lub   24   w  miesiącu  z   zachowaniem  prawa   do
wynagrodzenia.

IX- BEZPIECZENSTW0 I HIGIENA PRACY ORAZ 0CHRONA
PRZECIWPOŻAROWA ORAZ 0CHRONIA MIENIA

§69

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

2.          Pracownikiem  służby  Bezpieczeństwa  i  Higieny  pracy jest  pracownik  posiadający
odpowiednie kwalifikacje i szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP.

§70

1.          Pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegaj ą szkoleniu wstępnemu w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej .

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

r



3. Pracodawca przeprowadza, na swój koszt,badania i pomiary czynników szkodliwych
dla zdrowia, występujących w zakładzie pracy, a wyniki tych badań i pomiarów udostępnia
się pracownikom, poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń.

§71

Ustala  się  zakładowe  nomy  przydziału  i  zużycia  środków  ochrony  indywidualnej   oraz
ekwiwalentu  pieniężnego  za  odzież  i  obuwie  robocze  dla  pracowników  MOPS  w  Łomży
stanowiące załączniki do regulaminu.

Załącznik nr 2:
Tabela   zakładowych   norm   przydziału   i   zużycia   środków   ochrony   indywidualnej   oraz
ekwiwalentu pieniężnego za odzież i obuwie robocze dla pracowników OPS.

Zalącznik nr 3:
Tabela   zakładowych   nomi   przydziału   i   zużycia   środków   ochrony   indywidualnej   oraz
ekwiwalentu  pieniężnego   za  odzież   i   obuwie  robocze   dla  pracowników   Działu  Usług
Opiekuńczych

Zalącznik nr 4:
Tabela   zakładowych   nom   przydziału   i   zużycia   środków   ochrony   indywidualnej   oraz
ekwiwalentu pieniężnego za odzież i obuwie robocze dla pracowników BZIRON

Zalącznik nr 5:
Tabela   zakładowych   norm   przydziału   i   zużycia   środków   ochrony   indywidualnej   oraz
ekwiwalentu pieniężnego za odzież i obuwie robocze dla pracowników Noclegownia

Zalącznik nr 6:

Tabela   zakładowych   nom   przydziału   i   zużycia   środków   ochrony   indywidualnej   oraz
ekwiwalentu  pieniężnego  za  odzież  i  obuwie  robocze  dla  pracowników  Dziennego  Domu
Senior +

Załącznik nr 7:

Tabela   zakładowych   nom   przydziału   i   zużycia   środków   ochrony   indywidualnej   oraz
ekwiwalentu pieniężnego za odzież i obuwie robocze dla pracowników Klubu Seniora

§72

Pracodawca dopuści pracownika do wykonania pracy, gdy posiada on wymagane kwalifikacje
zawodowe,   po   odbyciu   wymaganego   szkolenia   wstępnego   w   zakresie   BHP,   ochrony
przeciwpożarowej i po wyposażeniu w środki ochrony indywidualnej.

§73

W   MOPS   w   celu   zapewnienia   bezpieczeństwa   pracowników   oraz   ochrony   mienia,
sprawowany  nadzór  w  postaci  środków  technicznych  umożliwiających  rejestrację  obrazu
(monitoring wizyjny).
1.          Monitoring obejmuje wewnątrz budynku (tj.  kasa, wejście do budynku, piętro l hol i
korytarz, piętro 11 korytarz oraz wej ście do serwerowni)

2.          Pracodawca  oznacza  pomieszczenia  i  teren  monitorowany  w  sposób  widoczny  i
czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.

3.          Nagrania  obrazu,  pracodawca  przetwarza  wyłącznie  do  celów,  dla  których  zostały
zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 7 dni od dnia nagrania po upływie tego
czasu nagrania obrazu zawierającego dane osobowe podlegają zniszczeniu.



4. Regulamin  i  zasady  funkcjonowania  systemu  monitoringu  wizyjnego  w  Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora MOPS

X-UPRAWNIENIA PRACOWNIKOW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

§74

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA

ZDROWIA KOBIET

Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną

pozycją ciała

1.  Wszystkie  prace,  przy  których  najwyższe  wartości  obciążenia  pracą  fizyczna,  mierzone

wydatkiem  energetycznym  netto  na  wykonywanie  pracy,  przekraczają  5000  kJ  na  zmianę

roboczą, a przy dorywczej - 20 kJ/min.

Uwaga:  1kJ = 0,24 kcl.

2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej :

a) 12 kg -przy pracy stałej

b. 20 kg -przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

3.  Ręczna obsługa elementów uządzeń (dźwigni,  korb,  kół  sterowniczych itp.), przy której

wymagane jest użycie siły przekraczającej :

a) 50N -przy pracy stałej,

b) 100 N -przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)

4. Nożna obsługa elementów uządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której wymagane jest

użycie siły przekraczającej :    `

a) 120 N -przy pracy stałej,

b) 200 N -przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)

5.  Ręczne  przenoszenie  pod  górę-  po  pochylniach,  schodach  itp.,  których  maksymalny  kąt

nachylenia przekracza 300, a wysokość 5m -ciężarów o masie przekraczającej :

a) 8kg - przy pracy stałej

b) 15 kg -przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

6. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej  :

a) 50kg -przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,

/,



b) 80 kg -przy przewożeniu na wózkach 2,3,4- kołowych,

c) 300 kg -przy przewożeniu na wózkach po szynach.

Wyżej    podane    dopuszczalne    masy    ciężarów    obejmują    również    masę    urządzenia

transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równejg twardej  i  gładkiej  o

pochyleniu nie przekraczaj ącym :

-2% - przy pracach wymienionych w pkt.  1 i 2,

-1 % -przy pracach wymienionych w pkt. 3.

W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej,  w sposób  określony w pkt.

1  i 2, masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.

7 . Kobietom w ciąży i w okresie kamienia:

a)  wszystkie  prace,  przy  których  najwyższe  wartości  obciążenia  pracą  fizyczną,  mierzone

wydatkiem  energetycznym  netto  na  wykonywanie  pracy,  przekraczają  2900  kJ  na  zmianę

roboczą,

b)  prace  wymienione  w  ust.  2-6,  jeżeli  występuje  przekroczenie   1/4  określonych  w  nich

wartości'

c) prace w pozycji wymuszonej

d) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godz. w czasie zmiany roboczej.

11.               Praca w hałasie

Dla kobiet w ciąży prace w warunkach narażenia na hałas, którego:

a)    poziom    ekspozycji    odniesiony    do    8-godzinnego    dobowego    lub    do    przeciętnego

tygodniowego, określonego w Kodeksie Pracy, wymiaru czasu przekracza wartość   65 dB,

b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość  130 dB,

c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB.

1[1.

lv.

Prace przy monitorach ekranowych

Dla kobiet w ciąży prace przy obsłudze monitów ekranowych- powyżej 4 godzin na dobę.

Prace na wysokości

Dla kobiet w ciąży prace na wysokości - poza stałymi podestami, pomostami i innymi stałymi

podwyższeniami,   posiadającymi   pełne   zabezpieczenie   przed   upadkiem   (bez   potrzeby



stosowania środków ochrony  indywidualnej  przed upadkiem)  oraz wchodzenie  i  schodzenie

po drabinach i klamrach.

V.             Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi

Dla kobiet w  ciąży  lub  karmiących piersią prace  w wymuszonym rytmie pracy  oraz prace

stwarzające  ryzyko  ciężkiego  urazu  fizycznego  i  lub  psychicznego,  np.  gaszenie  pożarów,

udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii.

§75

Nie wolno zatrudniać kobiet:

1.          przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów,

2.          przy pracach w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

3.          w  ciąży  przy  pracach  w  warunkach  narażenia  na  promieniowanie  jonizującego  i
nadfioletowego, pól elektromagnetycznych oraz prace przy monitorach ekranowych.

§76

1.          Kobiety w ciąży nie wolno, bez jej zgody, delegować poza stałe miejsce pracy.

2.          Kobiety opiekującej  się  dzieckiem do 4  lat nie wolno bez jej  zgody delegować poza
stałe miejsce pracy.

§77

1.          Kobieta karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch pół godzinnych przerw w pracy
wliczonych w czas pracy.  Kobieta kamiąca więcej  niż jedno  dziecko ma prawo  do  dwóch
przerw w pracy po 45 minut każda.
2.          Pracownicy  zatrudnionej   przez  czas  krótszy  niż  4  godziny  dziennie  przerwy  na
kamienie nie przysługuj ą.

3.          Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6  godzin dziennie, przysługuje jej jedna
przerwa na kamienia.

XI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§78

Pracownikom,   którzy   przez   wzorowe   wypełnianie   swoich   obowiązków,   przejawianie
inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do
wykonywania zadań pracodawcy mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia.

§79

Nagrody  i  wyróżnienia  dla  pracownika  przyznaje  pracodawca  po  zasięgnięciu  opinii jego
przełożonego.

?80
0dpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych
praco wnika                                                                                                                            #



XII POSTANOWIENIA

§81

Funkcję pracodawcy w zakładzie wykonuj e:

Pan mgr inż. Wiesław Jagie]ak

a w razie jej nieobecności jest zastępowany przez:

Panią mgr Annę Fabin

§82
Pracodawca przyjmuje pracowników w sprawach wniosków, skarg i zażaleń w każdy ostatni
wtorek miesiąca w godzinach 9-10.

§83
W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej w zakładzie zastępuje go pracownik
wyznaczony przez tego kierownika.

§84
W  czasie  nieobecności  pracownika,  jego  bezpośredni  przełożony  wyznacza  na  ten  okres
zastępstwo  innego  pracownika  lub  rozdziela  czynność  nieobecnego  pracownika  pomiędzy
innych pracowników danej komórki.

W sprawach nieuregulowanych niniej szym regulaminem pracy obowiązują przepisy Kodeksu
Pracy.

§85
Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników,
tj. od dnia 23.12.2019 na czas nieokreślony , z zastrzeżeniem ,Że § 22Rozdz V obowiązuje od
1.06.2019.

Z tym dniem przestaje obowiązywać dotychczas obowiązujący regulamin z dnia 28.02.2014

§86
Regulamin   może   być   zmieniony   lub   uzupełniony   w   takim   samym   trybie  jaki   został
przewidziany w tymże regulaminie.

Załączniki do regulaminu:

1.          Zalącznik nr l:

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu

2.         Zalącznik nr 2:

Tabela   zakładowych  nom   przydziału   i   zużycia   środków   ochrony   indywidualnej   oraz
ekwiwalentu pieniężnego za odzież i obuwie robocze dla pracowników OPS.

3.         Zalącznik nr 3:

Tabela   zakładowych   nom   przydziału   i   zużycia   środków   ochrony   indywidualnej   oraz
ekwiwalentu   pieniężnego   za   odzież   i   obuwie   robocze   dla  pracowników   Działu  Usług
Opiekuńczych

4.          Zalącznik nr 4:

Tabela   zakładowych   nom   przydziału   i   zużycia   środków   ochrony   indywidualnej   oraz
ekwiwalentu pieniężnego za odzież i obuwie robocze dla pracowników BZIRON



5. Załącznik nr 5:
Tabela   zakładowych   norm   przydziału   i   zużycia   środków   ochrony   indywidualnej   oraz
ekwiwalentu pieniężnego za odzież i obuwie robocze dla pracowników Noclegownia

6.         Zalącznik nr 6:

Tabela   zakładowych   nom   przydziału   i   zużycia   środków   ochrony   indywidualnej   oraz
ekwiwalentu  pieniężnego  za  odzież  i  obuwie  robocze  dla  pracowników  Dziennego  Domu
Senior +

7.         Zalącznik nr 7:

Tabela   zakładowych   norin   przydziału   i   zużycia   środków   ochrony   indywidualnej   oraz
ekwiwalentu pieniężnego za odzież i obuwie robocze dla pracowników Klubu Seniora

8.         Zalącznik nr 8:

Wniosek o pracę w celu odpracowania wyj ść prywatnych w godzinach służbowych

D YR F Ę
Miej§kTego-Ośrę.dŁ:`.:
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Załącznik nr 1

OSWIADCZENIE

pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy  obowiązującego  w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży

Niżej  podpisana/y  zatrudniona/y  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Łomży  na
stanowisku

potwierdzam, że zgodnie z art.1043 §  1  i 2 k.p. zostałam/em zapoznana/y i pouczona/y przez
pracodawcę o treści obowiązującego regulaminu, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Łomża,  dnia  ........................

(podpis pracownika)
Załącznik Nr 3
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Załącznik nr s

Łomża,  dnia  .............,.................

/nazwisko i  imię  pracownika/

/komórka organizacyjna/

Do Dyrektora

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej. w Łomży

Wniosek o pracę w celu odpracowania

wyjść prywatnych w godzinach służbowych

Proszę o  zgodę  na  odpracowanie wyjść  prywatnych w dniu ...................,.. „ .....

w godz. od

/podpis pracownika/

(podać czas w minutach)

/kierownik Działu/

Potwierdzenie wykonania pracy:

1.  W/w  praca  została  wykonana  w  dniu  „ ............... „...w godz.  od  ........................ do  .............................

2.  W/w  praca  została  wykonana  w  dniu  ...................... w  godz.  od  ............. „„ ....... do  ..,.,....,...................

3.  W/w  praca  została  wykonana  w  dniu  ...................... w godz.  od  ........................ do  ..... „ .................... „

4.  W/w  praca  została  wykonana  w  dniu  ............... „ ..... w godz.  od  ........................ do  .............................

/kierownik Działu

Dyrektor/


