
Zarządzenie Nr 02/2020

z dnia 2 marca 2020 r.

Dyrektora Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w  Suchedniowie

 

w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Pracy  Suchedniowskiego  Ośrodka

Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r  Kodeks pracy (Dz. U.

z 2019 r. poz 1040, 1043 i 1495) zarządzam, co następuje :

§ 1.

Wprowadzam Regulamin Pracy Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”

w Suchedniowie o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Regulamin  pracy  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  podania  go

do wiadomości pracowników.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 02/2020

Dyrektora Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” 

w Suchedniowie

REGULAMIN PRACY

SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY „KUŹNICA”

W SUCHEDNIOWIE

Data Zatwierdzam

2020-03-16



PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

1.Regulamin Pracy  ma na celu określenie zasad, organizacji  porządku pracy

w  samorządowej  instytucji  kultury  pn.  Suchedniowski  Ośrodek  Kultury

„Kuźnica”  w  Suchedniowie oraz  związane  z  tym  prawa  i  obowiązki

pracowników oraz pracodawcy.

2. Regulamin  pracy  obowiązuje  wszystkich  pracowników,  bez  względu

na zajmowane stanowisko, rodzaj umowy i wymiar czasu pracy.

3. Pracodawca podaje treść Regulaminu pracy do wiadomości pracowników.

4. Każdy  pracownik  zobowiązany  jest  znać  treść  Regulaminu  i  ściśle

go przestrzegać. 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) przepisach prawa pracy - oznacza to ustawę Kodeks pracy oraz przepisy

wydane na jej podstawie,

2) pracodawcy  -  oznacza  to  Suchedniowski  Ośrodek  Kultury  „Kuźnica”

w Suchedniowie,

3) pracownik - oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

PODSTAWOWE  OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§ 3

1. Nawiązanie  i  rozwiązanie  stosunku  pracy  następuje  na  zasadach

określonych w Kodeksie pracy. 

2. Pracodawca ma w szczególności obowiązek:

1) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z:



a) zakresem  obowiązków,  sposobem  wykonywania  pracy  na

wyznaczonym  stanowisku  pracy  oraz  podstawowymi

uprawnieniami pracowniczymi,

b) przepisami bhp oraz przeciwpożarowymi,

c) przepisami dotyczącymi tajemnicy służbowej.

2) organizować  pracę  w  sposób  zapewniający  pełne  wykorzystanie

czasu pracy,

3) ponosić  odpowiedzialność  za  stan  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

w  zakładzie  pracy  i  jest  zobowiązany  chronić  zdrowie  i  życie

pracowników, 

4) zapewnić  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pracy  oraz  prowadzić

szkolenia na ten temat, 

5) terminowo i prawidłowo naliczać i wypłacać wynagrodzenia,

6) dostarczać pracownikom środki czystości,

7) prowadzić dokumentację pracowniczą i akta osobowe pracowników,

8) kierować  pracowników  na  badania  profilaktyczne  (wstępne,

okresowe, kontrolne) do lekarza medycyny pracy i ponosić koszt tych

badań,

9) stosować zasadę równego traktowania w zatrudnieniu i udostępniać

pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania, 

10) przyjąć  i  stosować  obiektywne  i  sprawiedliwe  kryteria  oceny

pracowników,

11) szanować  godność  i  inne  dobra  osobiste  pracownika  zgodnie

z ogólnie przyjętymi zasadami,

12) umożliwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

13) wydania  według  potrzeb  środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży

i  obuwia  ochronnego  i  roboczego  lub  wypłacać  ekwiwalent



za  używanie  własnej  odzieży  i  obuwia  roboczego  oraz  za  pranie

i naprawę tej odzieży.  

3. Pracodawca  zapoznaje  pracownika  z  treścią  regulaminu  pracy  przed

rozpoczęciem  przez  niego  pracy  oraz  każdorazowo  na  życzenie

pracownika. Regulamin pracy znajduje się do wglądu u pracodawcy.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA  

§ 4

1. Pracownik  jest  obowiązany  wykonywać  pracę  sumiennie  i  starannie.

Sumienne  wykonywanie  pracy  oznacza  dołożenie  wszelkich  starań,

zgodnie  z  posiadanymi  siłami  i  umiejętnościami,  by wykonywana praca

dawała  jak  najlepsze  wyniki,  co  ma  się  wyrażać  w  zauważalnym

zaangażowaniu pracownika w pracę oraz przejawianej inicjatywie.

2. Pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które

dotyczą pracy, a nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Od pracownika oczekuje się, aby uprzedził przełożonego lub pracodawcę

o  możliwych  ujemnych  następstwach  nakazanego  mu  sposobu

wykonywania  pracy  oraz  nie  wyraził  zgody  na  wykonywanie  poleceń

niezgodnych  z  prawem,  a  także  mogących  zagrozić  bezpieczeństwu,

zdrowiu, czy życiu ludzi.

3. Pracownik ma w szczególności obowiązek:

1) przestrzegać ustalonego w zakładzie czasu pracy, co ma się wyrażać

wykonywaną  pracą,  a  nie  jedynie  obecnością  w  pracy  (poza

przypadkami uregulowanymi innymi przepisami),

2) zadania służbowe realizować terminowo i starannie,

3) przestrzegać ustalonego w zakładzie porządku i regulaminu pracy,

4) przestrzegać przepisów i zasad bhp oraz przeciwpożarowych,



5) przestrzegać  w  zakładzie  pracy  zasad  współżycia  społecznego,

z szacunkiem i wysoką kulturą osobistą odnosić się do wszystkich

współpracowników, a zauważone przypadki zachowań z elementami

dyskryminacji  lub  mobbingu  natychmiast  zgłaszać  do  działu

personalnego, przełożonemu, albo pracodawcy,

6) budować  na  zewnątrz  pozytywny  wizerunek  zakładu  poprzez

profesjonalna obsługę klientów oraz osób z otoczenia biznesowego

(dostawców, odbiorców i interesantów),

7) dbać  o  dobro  zakładu  pracy,  chronić  jego  mienie  przed

zniszczeniem, marnotrawstwem lub utratą i  użytkować je zgodnie

z przeznaczeniem (do celów służbowych),

8) zachować czystość i porządek na swoim stanowisku pracy,

9) dbać o czystość odzieży ochronnej i roboczej,

10) stale  podnosić  swoje  kwalifikacje  i  nabywać  nowe doświadczenia

zawodowe,

11) zachowywać porządek i czystość we wszystkich pomieszczeniach,

12) zachować  w  tajemnicy  informacje,  których  ujawnienie  mogłoby

narazić    pracodawcę na szkodę, a w szczególności: 

a) przechowywać  dokumenty  (narzędzia  i  materiały)  w  miejscu

do tego przeznaczonym,

b) po zakończeniu pracy odpowiednio je zabezpieczyć,

c) nie  udostępniać  innym  osobom  treści  wszelkiego  rodzaju

dokumentów ich kserokopii lub wersji elektronicznych,

13) podejmowania pracy w stanie zdolności  do pracy potwierdzonym

przez odpowiednie badania lekarskie, oraz dostarczać zaświadczenie

lekarskie  z  badań  okresowych  we  wskazanym  przez  pracodawcę

terminie, 



14) posiadać  odpowiednie  kwalifikacje  do  wykonywania  danej  pracy,

być wypoczęty oraz w stanie trzeźwym,

15) poddać  się  badaniu  kontrolnemu  stanu  trzeźwości  na  każde

polecenie przełożonego,

16) poinformować  pracodawcę  lub  przełożonego  o  swoim  złym

samopoczuciu  oraz  wszelkich  ograniczeniach  lub  przeszkodach

uniemożliwiających  wykonywanie  pracy  zgodnie  z  przepisami,

mającym wpływ na bezpieczeństwo pracy, 

17) informować na bieżąco dział KADR o wszystkich istotnych dla jego

stosunku pracy zmianach (np. zmiana adresu zamieszkania wymiana

dokumentu  tożsamości,  powołanie  do  wojska,  wyniki  badań

lekarskich świadczących o zmianach w zdolności  do wykonywania

pracy, uzyskanie lub utrata dodatkowych uprawnień zawodowych).

Odpowiedzialność  za  ewentualne  konsekwencje  wynikłe  z  braku

poinformowania w powyższych sprawach ponosi pracownik.

4. Pracownik  nie  może  w  zakresie  ustalonym  odrębną  umową  prowadzić

działalności  konkurencyjnej  wobec  pracodawcy,  a  zwłaszcza:  prowadzić

działalności  gospodarczej  konkurencyjnej  wobec  pracodawcy,  świadczyć

pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu

prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy.



ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI TRZEŹWOŚCI

§ 5

1. Pracownikowi  nie  wolno  wchodzić  lub  przebywać  na  terenie  zakładu

w stanie po spożyciu alkoholu oraz pod wpływem narkotyków lub innych

środków  odurzających.  W  przypadku  zażywania  leków  o  podobnych

skutkach działania pracownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem pracy

powiadomić przełożonego, okazując stosowane zaświadczenie lekarskie.

2. Pracownik  jest  zobowiązany  poddać  się  kontroli  trzeźwości  na  każde

żądanie przełożonego lub pracownika ochrony zakładu.

3. Pracownika,  któremu  badanie  wykazało  poziom  alkoholu  powyżej  0,1

miligrama w 1 dm3 w wydychanym powietrzu lub 0,2  promila  we krwi

przełożony odsuwa od wykonywania pracy. Czyni to również w sytuacji,

gdy  istnieje  uzasadnione  podejrzenie  o  nietrzeźwości  pracownika,

a pracownik odmawia wykonania kontroli trzeźwości. 

4. W obu przypadkach pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika

z pracy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy. 

RÓWNE  TRAKTOWANIE  W ZATRUDNIENIU

§ 6

1. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich

samych  obowiązków;  dotyczy  to  w  szczególności  równego  traktowania

mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

2. 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.

§ 7

1. 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

nie mającymi charakteru dyskryminacyjnego.

2. 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. 

§ 8

1. Równe  traktowanie  w  zatrudnieniu  oznacza  niedyskryminowanie

w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych

w § 6 pkt. 2.

2. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub

z  kilku  przyczyn  określonych  w  §  6  pkt. 2  był,  jest  lub  mógłby  być

traktowany  w  porównywalnej  sytuacji  mniej  korzystnie  niż  inni

pracownicy.

3. 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 § 6 pkt. 2, chyba

że postanowienie,  kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione

ze względu na zgodny z prawem cel,  który ma być osiągnięty,  a  środki

służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

4. Przejawem dyskryminowania 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).

5. 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).

6. 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.

§ 9

1. Za  naruszenie  zasady  równego  traktowania  w  zatrudnieniu  uważa  się

różnicowanie  przez  pracodawcę  sytuacji  pracownika  z  jednej  lub  kilku

przyczyn określonych w § 6 pkt. 2,  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) Nie zatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych

w  punkcie 2.,  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

nie  dotyczącymi  pracowników  bez  powoływania  się  na  inną

przyczynę, 

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 § 6 pkt. 2, przez

zmniejszenie  na  korzyść  takich  pracowników  faktycznych  nierówności,

w zakresie określonym w tym przepisie.

4. Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczanie przez

kościoły  i  inne  związki  wyznaniowe,  a  także  organizacje,  których  etyka

opiera  się  na  religii,  wyznaniu  lub  światopoglądzie,  dostępu  do

zatrudnienia,  ze  względu  na  religię,  wyznanie  lub  światopogląd  jeżeli

rodzaj lub charakter wykonywania działalności przez kościoły i inne związki

wyznaniowe,  a  także  organizacje  powoduje,  że  religia,  wyznanie  lub

światopogląd są rzeczywistym i  decydującym wymaganiem zawodowym

stawianym  pracownikowi,  proporcjonalnym  do  osiągnięcia  zgodnego

z  prawem  celu  zróżnicowania  sytuacji  tej  osoby;  dotyczy  to  również

wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec

etyki  kościoła,  innego  związku  wyznaniowego  oraz  organizacji,  których

etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie.



§ 10

1. Pracownicy  mają  prawo do  jednakowego wynagrodzenia  za  jednakową

pracę             lub za pracę o jednakowej wartości.

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa,  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.

4. 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.

5. 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.

6. Przepis  ten  stosuje  się  odpowiednio  do  pracownika,  który  udzielił

w  jakiejkolwiek  formie  wsparcia  pracownikowi  korzystającemu

z  uprawnień  przysługujących  z  tytułu  naruszenia  zasady  równego

traktowania w zatrudnieniu. 



7. 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.  Pracodawca  powinien,  w  miarę

możliwości,  uwzględnić  wniosek  pracownika dotyczący  zmiany wymiaru

czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 11

1. 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.

2. Pracodawca  jest  obowiązany  przeciwdziałać  mobbingowi,

a w szczególności:

1) 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,

2) pracownik,  u  którego  mobbing  wywołał  rozstrój  zdrowia,  może

dochodzić  od  pracodawcy  odpowiedniej  sumy  tytułem

zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,



3) 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,

4) oświadczenie  pracownika  o  rozwiązaniu  umowy  o  pracę  powinno

nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie

umowy.

CZAS PRACY

§ 12

1. W Suchedniowskim Ośrodku  Kultury  „Kuźnica”  stosuje  się  równoważny

system czasu pracy dla wszystkich pracowników. Czas pracy pracownika

zatrudnionego

w  równoważnym  systemie  nie  może  przekraczać  12  godzin  na  dobę

i  przeciętnie  40  godzin  tygodniowo  w  1-miesięcznym  okresie

rozliczeniowym.

2. W  SOK  „Kuźnica”  obowiązują  następujące  godziny  rozpoczynania

i kończenia pracy:

I zmiana: od 730 do 1530;

II zmiana: od 1200 do 2000; 

1) kino czynne w poniedziałki, piątki i soboty i niedziele: od 1400 do 2200;

2) filia  Centrum  Kształcenia  Integracyjnego  w  Michniowie  –  pn-pt:

od 900-1700

3) filia WDK w Mostkach -pn-pt: od 1100-1900

4) filie w Michniowie i  Mostkach czynne w soboty i  niedziele w razie

organizowania imprez. Poza tym w filiach dozwolony jest czas pracy

ruchomy.



3. Do  czasu  pracy  wlicza  się  15-minutową  przerwę  na  spożycie  posiłku.

Posiłki są spożywane w jadalni. Przełożony może wyznaczyć stały przedział

czasowy, w którym pracownik będzie mógł skorzystać z przerwy lub jest to

każdorazowo  uzgadniane  w  relacji  przełożony  –  pracownik.

Przed  rozpoczęciem  przerwy  pracownik  obowiązany  jest  zabezpieczyć

stanowisko pracy.

4. Jeżeli  pracownik,  bez  uzgodnienia  z  przełożonym,  nie  pozostawał

w miejscu i czasie wyznaczonym do wykonywania pracy traktuje się taką

nieobecność jako nieusprawiedliwiona niepłatną.

5. Wyjście  prywatne  lub  służbowe  w  czasie  godzin  pracy,  poza  ustalone

w  umowie  miejsce  pracy,  pracownik  zobowiązany  jest  uzgodnić

z przełożonym.

6. Czas  pracy  osób  zatrudnionych  w  niepełnym  wymiarze  godzin  ustala

indywidualnie dla każdego pracownika pracodawca.

7. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2300 - 700. 

§ 13

1. Pracownikowi,  który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w dniu

wolnym od pracy, przysługuje w zamian dzień wolny od pracy w innym

terminie - w ciągu miesiąca.

2. Pracą  w  godzinach  nadliczbowych  jest  praca  ponad  obowiązujące

w zakładzie  dobowe   i  tygodniowe normy czasu,  czyli  ponad  12  godz.

na dobę oraz ponad 40 godz. w tygodniu.

3. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w przypadku:

1) konieczności  prowadzenia  akcji  ratunkowej  dla  ochrony  życia  lub

zdrowia  ludzkiego,  dla  ochrony  mienia  lub  usunięcia  awarii,

szczególnych potrzeb pracodawcy, 



2) godziny nadliczbowe nie mogą przekraczać 4 godzin na dobę i 150

godzin w roku kalendarzowym.

4. Za  pracę  w  godzinach  nadliczbowych  przysługuje  dodatkowe

wynagrodzenie w wysokości: 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach

nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele i święta, w dniu wolnym

od pracy  udzielonym pracownikowi  w zamian za  pracę w niedzielę  lub

w  święto,  zgodnie  z  obowiązującym  go  rozkładem  czasu  pracy;  50%

wynagrodzenia  -  za  pracę  w  godzinach  nadliczbowych   przypadających

w każdym innym dniu niż określony w pkt. 1.

5. Tygodniowy  czas  pracy,  łącznie  z  godzinami  nadliczbowymi,  nie  może

przekraczać przeciętnie 48 godzin.

6. Pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy w razie

konieczności  wykonują  pracę  poza  normalnymi  godzinami  pracy,  bez

prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 14

Pracownik  ma  prawo  zgłaszać  pomysły  racjonalizatorskie  i  otrzymywać

stosowne do efektów wdrożenia gratyfikacje pieniężne. 

OBECNOŚĆ W PRACY, USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI,

SPÓŹNIEŃ I ZWOLNIEŃ

§ 15

Pracownik potwierdza przybycie do zakładu na liście obecności, znajdującej się

w siedzibie zakładu pracy. Niniejszy przepis nie ma zastosowania w przypadku

współwłaścicieli.



§ 16

1. Opuszczenie  pracy  lub  spóźnienie  do  pracy  usprawiedliwiają  ważne

przyczyny, uniemożliwiające stawienie się w pracy, określone przepisami

prawa pracy, a w szczególności:

1) niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika,

2) odsunięcie  od  pracy  na  podstawie  decyzji  lekarza  lub  inspektora

sanitarnego, jeżeli nie można zatrudnić pracownika przy innej pracy,

odpowiedniej do jego stanu zdrowia,

3) choroba  członka  rodziny  pracownika,  wymagająca  osobistej  opieki

pracownika nad chorym,

4) nieprzewidziana  okoliczność  zamknięcia  żłobka,  przedszkola  lub

szkoły, do której uczęszcza dziecko pracownika w wieku do 8 lat, 

5) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej - w granicach

8  godzin  od  zakończenia  podróży  -  jeżeli  pracownik  podróżował

w warunkach uniemożliwiających nocny wypoczynek,

6) konieczność  stawienia  się  na  wezwanie  organu  administracji

rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji lub

organu  prowadzącego  postępowanie  w  sprawach  wykroczenia

w czasie koniecznym do załatwienia sprawy (pracownik obowiązany

jest  odpowiednio  wcześniej  uprzedzić  przełożonego  o  takim

wezwaniu  i związanej z tym nieobecności), 

7) ślub pracownika, urodzenie się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu

współmałżonka pracownika albo jego dziecka, ojca, matki,  ojczyma

lub  macochy  (przysługują  2  dni  wolne  od  pracy  –  termin  ich

udzielenia pracownik uzgadnia z przełożonym),

8) ślub dziecka pracownika albo zgonu i  pogrzebu jego siostry,  brata,

teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na



utrzymaniu  pracownika  lub  pod  jego  bezpośrednią  opieką

(przysługuje  1  wolny  dzień  od  pracy  –  termin  jego  udzielenia

pracownik uzgadnia z przełożonym).

Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy ustala się  jak wynagrodzenie za

urlop wypoczynkowy.

2. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1) zaświadczenie  lekarskie  o  czasowej  niezdolności  do  pracy,

wystawione  zgodnie  z  przepisami  o  orzekaniu  o  czasowej

niezdolności do pracy,

2) decyzja  właściwego  państwowego  inspektora  sanitarnego,  wydana

zgodnie  z  przepisami  o  zwalczaniu  chorób  zakaźnych  –  w  razie

odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,

3) oświadczenie  pracownika  –  w  razie  zaistnienia  okoliczności

uzasadniających  konieczność  sprawowania  przez  pracownika

osobistej  opieki  nad  zdrowym  dzieckiem  do  lat  8  z  powodu

nieprzewidzianego  zamknięcia  żłobka,  przedszkola  lub  szkoły,

do której dziecko uczęszcza,

4) imienne  wezwanie  pracownika  do  osobistego  stawienia  się

wystosowane  przez  organ  właściwy  w  sprawach  powszechnego

obowiązku  obrony,  organ  administracji  rządowej  lub  samorządu

terytorialnego,  sąd,  prokuraturę,  policję  lub  organ  prowadzący

postępowanie  w  sprawach  o  wykroczenia  –  w  charakterze  strony

świadka  w  postępowaniu  prowadzonym  przed  tymi  organami,

zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to

wezwanie, 

5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej

w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia



pracy  nie  upłynęło  8  godzin,  w  warunkach  uniemożliwiających

odpoczynek nocny,

6) odpis aktów (do wglądu): ślubu, urodzenia, zgonu członka rodziny. 

Wynagrodzenie  lub  jego  brak  za  czas  usprawiedliwionej  nieobecności

regulują odrębne przepisy. 

§ 17

1. Jeżeli  pracownik  nie  może  stawić  się  do  pracy  z  przyczyny  z  góry

wiadomej, ma obowiązek uprzedzić o tym pracodawcę, przynajmniej dzień

wcześniej.

2. W  razie  nieobecności  w  pracy  w  innych  okolicznościach  niż  określone

w pkt. 1, pracownik ma obowiązek zawiadomić zakład pracy o przyczynie

nieobecności  i  przewidywanym  czasie  jej  trwania,  w  pierwszym  dniu

nieobecności w pracy, a najdalej w dniu następnym.

3. O  przyczynie  nieobecności  pracownik  może  zawiadomić  osobiście,

telefonicznie, e-mailowo lub przez inne osoby.

4. Pracownik  ma  obowiązek  usprawiedliwić  nieobecność  w  pracy,

przedstawiając  pracodawcy  odpowiednie  zaświadczenia.  W  ten  sam

sposób pracownik usprawiedliwia spóźnienie do pracy.

5. W  przypadku  choroby  pracownika  potwierdzonej  odpowiednim

zaświadczeniem, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o premię za czas

trwania choroby.

§ 18

1. Czas pracy winien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

2. Załatwianie  spraw  prywatnych,  społecznych  itp.  powinno  odbywać  się

poza godzinami pracy.

3. Pracownik może załatwiać w godzinach pracy sprawy, o który mowa w pkt.

2, jeżeli otrzymał zgodę przełożonego.



4. Za  czas  zwolnienia  od  pracy,  o  którym  mowa  w  pkt.  3,  pracownikowi

przysługuje wynagrodzenie tylko wtedy, gdy odpracował czas zwolnienia.

Odpracowanie to nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

5. Pracownik może opuścić stanowisko pracy i teren zakładu, po uprzednim

powiadomieniu przełożonego.

KARY PORZĄDKOWE

§ 19

1. Za naruszenie obowiązków pracowniczych uważa się:

1) nieprzestrzeganie  regulaminu  pracy,  ustalonego  w  zakładzie

porządku pracy, a  także przepisów bhp i przeciwpożarowych, 

2) niestawienie się na stanowisku pracy, spóźnianie się lub opuszczenie

stanowiska pracy bez zezwolenia lub usprawiedliwienia, 

3) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy,

4) działanie na szkodę zakładu pracy,

5) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej,

6) wykonywanie  na  terenie  zakładu  prac  nie  związanych  z  zadaniami

zakładu, 

7) złe  lub  niedbałe  wykonywanie  pracy  oraz  umyślne  niszczenie

narzędzi,  urządzeń, maszyn, materiałów i powierzonego mienia, 

8) niewykonywanie poleceń przełożonych,

9) niewłaściwy stosunek do przełożonych, pracowników, podwładnych,

klientów

i innych osób związanych z zakładem pracy, 

10) zachowanie  z  elementami  mobbingu  czy  też  dyskryminacji

w stosunku do podwładnych, czy innych współpracowników,

11) naruszenie zasad uczciwej konkurencji, 



12) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym, spożywanie alkoholu

na terenie zakładu oraz wnoszenie alkoholu na teren zakładu,

13) stawienie się do pracy po zażyciu narkotyków, zażywanie narkotyków

na terenie zakładu oraz wnoszenie narkotyków na teren zakładu.

2. Za naruszenie obowiązków pracowniczych i nieprzestrzeganie regulaminu

pracy pracodawca może stosować:

1)   karę upomnienia, 

2)   karę nagany,

3)   karę pieniężną, 

4)   rozwiązać umowę o pracę zgodnie z art.52 Kodeksu pracy.  

3. Przy  wyborze  kary  pracodawca  ma  obowiązek  postępować  zgodnie

z Kodeksem pracy.

§ 20

1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy

pracownika (tzw. dyscyplinarne zwolnienie z pracy) w razie:

1) ciężkiego naruszenia  przez  pracownika podstawowych obowiązków

pracowniczych wymienionych w § 18 pkt. 1.

2) popełnienia  przez  pracownika  w  czasie  trwania  umowy  o  pracę

przestępstwa,  które  uniemożliwia  dalsze  zatrudnianie  go  na

zajmowanym  stanowisku,  jeżeli  przestępstwo  jest  oczywiste  lub

zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,

3) zawinionej  przez  pracownika  utraty  uprawnień  koniecznych

do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

4) kradzieży  lub  zaboru  mienia  zakładu,  innych  pracowników  lub

pracowników firm trzecich pracujących na rzecz zakładu pracy.



§ 21

Pracownik ma prawo wyrażać swoje poglądy w taki sposób, aby nie zniechęcać

współpracowników do efektywnej pracy. 

§ 22

1. Kary nie można zastosować po upływie 2 tygodni od dnia, gdy przełożony

dowiedział  się  o  naruszeniu  obowiązku  pracowniczego  i  po  upływie  3

miesięcy od chwili, gdy pracownik dopuścił się tego naruszenia.

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

§ 23

1. Karę  stosuje  dyrektor  SOK  i  zawiadamia  o  tym  pracownika  na  piśmie,

informując

o  możliwości  wniesienia  sprzeciwu.  Odpis  pisma  składa  się  w  aktach

osobowych pracownika.

2. W  ciągu  7  dni  od  zawiadomienia  o  ukaraniu  pracownik  może  wnieść

sprzeciw. O odrzuceniu czy uwzględnieniu sprzeciwu decyduje właściciel

zakładu  pracy. Jeżeli  sprzeciw  nie  zostanie  odrzucony  w  ciągu  14  dni

od daty wniesienia, oznacza to, że został uwzględniony.

3. Po  roku  nienagannej  pracy  karę  uważa  się  za  niebyłą,  a  odpis

zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

4. Mając  na  uwadze  osiągnięcia  w  pracy  i  nienaganne  zachowanie

pracownika po ukaraniu dyrektor SOK, może uznać karę za niebyłą przed

upływem roku.

OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

§ 24

1. Kobietom  nie  wolno  ręcznie  podnosić  i  przenosić  ciężarów  o  masie

przekraczającej:



1) 12 kg – przy pracy stałej,

2) 20 kg – przy pracy dorywczej  (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany

roboczej).

2. Kobiety  w  ciąży  nie  wolno  zatrudniać  w  godzinach  nadliczbowych,  ani

w porze nocnej. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza

stałe miejsce pracy.

3. Kobiety  w  ciąży  nie  wolno  zatrudniać  przy  obsłudze  monitorów

ekranowych powyżej 4 godzin na dobę. W pozostałych godzinach pracy

pracownica powinna wykonywać inne zadania.

4. Kobiety opiekującej się dzieckiem do pierwszego roku życia nie wolno bez

jej  zgody  zatrudniać  w  godzinach  nadliczbowych  ani  w  porze  nocnej,

jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

§ 25

Pracodawca  jest  zobowiązany  przesunąć  kobietę  w  ciąży,  zatrudnioną  przy

pracy wzbronionej kobietom w ciąży, do pracy dogodniejszej z tym, że zarobek

jej nie może być niższy od dotychczasowego średniego wynagrodzenia z okresu

z ostatnich trzech miesięcy. 

§ 26

1. Pracownica,  która  karmi  dziecko  piersią  ma  prawo  do  dwóch

półgodzinnych przerw w pracy,  wliczanych do czasu pracy.  Pracownica,

która  karmi  więcej  niż  jedno  dziecko  ma  prawo  do  dwóch  przerw  po

45 minut każda.

2. Przerwa na karmienie nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona

na  czas  krótszy  niż  4  godziny  dziennie.  Jeżeli  czas  pracy  pracownicy

nie  przekracza  6  godzin  dziennie,  przysługuje  jej  jedna  przerwa

na karmienie.



§ 27

Aktualnie  Suchedniowski  Ośrodek  Kultury  „Kuźnica”  w  Suchedniowie

nie  zatrudnia  młodocianych.  W  wypadku  ich  zatrudnienia,  ten  punkt

regulaminu zostanie dopełniony.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

§ 28

1. Pracodawca  zapewnia  pracownikom  bezpieczne  i  higieniczne  warunki

pracy,  wykluczające  zagrożenie  dla  ich  zdrowia  i  życia,  zgodnie

z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z działem X Kodeksu pracy

i rozporządzeniem ministra pracy i  polityki  socjalnej  z  dnia 26 września

1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

(Dz. U. nr 129, poz. 844).

2. Pracodawca  przeszkala  każdego przyjmowanego  pracownika  w  zakresie

ogólnych  zasad  i  przepisów  bhp  na  stanowisku,  na  którym  pracownik

został zatrudniony oraz informuje o ryzyku zawodowym, które wiąże się

z wykonywaną pracą, podczas instruktażu stanowiskowego bhp. 

3. Każdy  pracownik  ma  obowiązek  znać  i  ściśle  przestrzegać  przepisy

instrukcji ogólnych, eksploatacyjnych i stanowiskowych, dokładnie poznać

obsługę powierzonych mu maszyn i urządzeń oraz w pełni przyswoić sobie

bezpieczne metody pracy przy tych maszynach i urządzeniach. 

4. Przeszkolony  pracownik  składa  pisemne  oświadczenie  w  tej  sprawie

(karcie  szkolenia  wstępnego  bhp),  które  dołącza  się  do  jego  akt

osobowych.



§ 29

1. Przed  dopuszczeniem  do  pracy  pracownik  jest  kierowany  przez

pracodawcę

na wstępne badania lekarskie.

2. W  czasie  zatrudnienia  pracownik  podlega  badaniom  okresowym

i kontrolnym zgodnie ze wskazaniami lekarza medycyny pracy.

§ 30

1. W przypadku,  gdy  pracownik  zauważy  brak  urządzeń,  narzędzi  itp.  ma

obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego.

2. W przypadku, gdy pracownik uległ wypadkowi na terenie zakładu - a jego

stan zdrowia na to pozwala - winien niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu

przełożonego.

3. Każdy  pracownik,  który  zauważył  wypadek,  winien  niezwłocznie

zawiadomić o nim pracodawcę.

4. W razie wypadku przy pracy, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie

ustalić jego okoliczności i przyczyny oraz zastosować odpowiednie środki

zapobiegawcze. 

5. Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy

i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.

§ 31

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1) organizować  stanowiska  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) zapewnić sprawne środki ochrony indywidualnej,

3) organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace  uwzględniając

zabezpieczenie  pracowników  przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami

zawodowymi  i  innymi  chorobami  związanymi  z  warunkami  środowiska



pracy  (co  nie  zwalnia  z  obowiązku  pracowników,  aby  dbać  o  własne

bezpieczeństwo pracy),

4) dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposażenia

technicznego,

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie

z przeznaczeniem,

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp,

6) zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad

pracownikami.  

§ 32

1. Pracownik  ma  obowiązek  stosować  się  do  zarządzeń,  zakazujących  lub

ograniczających palenie tytoniu.

2. Na  terenie  zakładu  palenie  tytoniu  jest  dozwolone  tylko  w  miejscach

do tego wyznaczonych.

URLOPY WYPOCZYNKOWE

§ 33

1. Pracownik  ma  prawo  do  corocznego,  płatnego,  nieprzerwanego  urlopu

wypoczynkowego.  Wymiar  i  zasady  przyznawania  urlopów

wypoczynkowych określa Kodeks pracy.

2. Do urlopu nie wlicza się dodatkowych dni wolnych od pracy.

3. 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 urlopu przysługującego mu po

przepracowaniu roku. 

4. Prawo  do  kolejnych  urlopów  pracownik  nabywa  w  każdym  następnym

roku kalendarzowym. 

5. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.



6. Na  wniosek  pracownika  urlop  wypoczynkowy  może  być  udzielony

w częściach.  Przynajmniej  jedna część  urlopu,  powinna obejmować nie

mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 34

1. Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy zgodnie z planem

urlopów. 

2. Urlopy wypoczynkowe za dany rok kalendarzowy należy wykorzystywać

najpóźniej do końca września roku następnego. 

§ 35

1. Termin  urlopu  może  zostać  przesunięty  na  wniosek  pracownika,

umotywowany ważnymi przyczynami, jak również z powodu szczególnych

potrzeb zakładu pracy tj. takich, których nie był w stanie on przewidzieć

lub  na  nie  wpłynąć,  jeżeli  nieobecność  pracownika  spowodowałaby

poważne zakłócenia toku pracy. 

2. W  wyjątkowych  okolicznościach,  które  nie  były  znane  w  chwili

rozpoczynania  urlopu,  pracodawca może odwołać pracownika z  urlopu.

Pracodawca ponosi koszty związane z odwołaniem pracownika z urlopu.

§ 36

1. Zgodnie  z  art.  1672 Kodeksu  pracy  pracownikowi  w  każdym  roku

przysługuje tzw. urlop na żądanie. Wniosek o udzielenie tego typu urlopu

pracownik  zgłasza  przełożonemu  najpóźniej  na  godzinę  przed

rozpoczęciem planowanej w danym dniu pracy. 

2. Ze  względu  na  szczególne  okoliczności,  które  wymagają  obecności

pracownika,  pracodawca  może  odmówić  udzielenia  urlopu  z  art.  1672

Kodeksu pracy. 



PRZEPISY PORZĄDKOWE I KOŃCOWE

§ 37

1. Pracownicy mogą przebywać na terenie zakładu pracy tylko w godzinach

pracy, bądź w celu załatwiania spraw związanych z pracą.

2. Przebywanie na terenie zakładu poza godzinami pracy lub w dni wolne od

pracy jest dozwolone na polecenie przełożonego, lub po uzyskaniu jego

zgody.

3. Pracownik ma prawo wynosić poza teren zakładu przedmioty stanowiące

własność  pracodawcy,  tylko  na  podstawie  dokumentów  wystawionych

przez przełożonego.

4. W  zakładzie  pracy  obowiązuje  zakaz  palenia  tytoniu  poza  miejscami

wyznaczonymi oraz zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.

§ 38

Pracownik, który odchodzi z zakładu pracy ma obowiązek rozliczyć się ze swoich

zobowiązań,  a  w  szczególności  z  przedmiotów  i  urządzeń,  które  pobrał

w związku z wykonywaną pracą.

§ 39

Wynagrodzenie wypłacane jest  z  dołu za przepracowany miesiąc do piątego

dnia następnego miesiąca przelewem na rachunek bankowy pracownika lub na

wniosek pracownika do rąk własnych.

§ 40

1. Regulamin  pracy  został  ustalony  na  czas  nieoznaczony  i  może  być

zmieniony przez pracodawcę .

2. Regulaminy obowiązujące w zakładzie, a także inne przepisy związane ze

stosunkiem pracy są do wglądu u pracodawcy.



3. Wszyscy  pracownicy  zakładu  muszą  być  zaznajomieni  z  niniejszym

regulaminem.  Zapoznanie  się  pracownik  poświadcza  w  oświadczeniu,

które jest przechowywane jest  w  jego aktach.

§ 41

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2020 r.



Załącznik  do Regulaminu pracy 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  uregulowaniami  regulaminu  pracy

obowiązującym w  Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

........................................................

                                                                                                       podpis pracownika 
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