ZARZĄDZENIE NR 118/2019
WÓJTA GMINY WIELISZEW
z dnia 9 września 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wieliszew
Na podstawie art. 104 w związku z art. 222 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) oraz art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r., nr 2137 z późn. zm.) Wójt Gminy
Wieliszew postanawia, co następuje:
§1
W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wieliszew, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Wójta
Gminy Wieliszew z dnia 1 lutego 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się Rozdział IIIa w brzmieniu:
„Rozdział IIIa
MONITORING WIZYJNY W URZĘDZIE GMINY WIELISZEW
§ 11a
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w Urzędzie Gminy Wieliszew stosuje się system
monitoringu wizyjnego (rejestracja obrazu) przy użyciu kamer.
2. Monitoring wizyjny obejmuje ciągi komunikacyjne oraz teren przyległy do budynku Urzędu
Gminy Wieliszew.
3. Monitoring wizyjny nie obejmuje pokoi pracowniczych, pomieszczeń sanitarnych oraz pokoju
socjalnego.
4. Monitorowana infrastruktura oznaczona jest odpowiednią tablicą informacyjną umieszczoną przy
wejściu do budynku Urzędu Gminy Wieliszew.
5. Pracodawca przed dopuszczeniem Pracownika do pracy przekazuje informacje o celu, zakresie
oraz sposobie zastosowania monitoringu.
§ 11b
1. Monitoring wizyjny prowadzony jest w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę.
2. Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu wizyjnego podlega tylko obraz z kamer monitoringu.
Nie rejestruje się dźwięku.
3. Nagrany obraz będzie przechowywany przez Pracodawcę przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
wyłącznie w celu wskazanym w § 11a ust.1, z zastrzeżeniem art. 222 § 4 Kodeksu pracy.
4. Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają
zniszczeniu z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone na podstawie
odrębnych przepisów.
5. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mogą posiadać wyłącznie osoby upoważnione przez
Wójta Gminy Wieliszew.
6. Dla zapisów i danych przetwarzanych w systemie monitoringu stosuje się odpowiednie środki
zabezpieczające przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub
bezprawne rozpowszechnianie, a także uniemożliwiające dostęp do nagrań osobom
nieupoważnionym.
§ 11c
1. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, dane systemu
monitoringu mogą zostać zabezpieczone, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, którego
wzór znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
2. Dane systemu monitoringu zabezpiecza się dla celów dowodowych uprawnionym organom lub
instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych.
3. Każdorazowe zabezpieczenie danych z systemu monitoringu wymaga zgody Wójta Gminy
Wieliszew.

2) § 12 otrzymuje brzmienie:
„1. Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości.
2. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po
użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy, bezpośredni przełożony ma obowiązek
niedopuszczenia pracownika od pracy i poinformować go o okolicznościach uzasadniających tę
decyzję. Polecenie zaprzestania pracy może być wydane ustnie.
3. Na żądanie wójta, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po
użyciu alkoholu przeprowadza się badanie dotyczące stanu trzeźwości.
4. Badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany od ochrony
porządku publicznego, zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku badania.
5. Badanie, o którym mowa w ust. 4 przeprowadza się na koszt pracodawcy, W przypadku
potwierdzenia w badaniu nietrzeźwości pracownika, koszty przeprowadzonego badania
obciążają pracownika.”

§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wieliszew.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do publicznej wiadomości
pracownikom.

Wójt Gminy
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