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BURMISTRZA MIASTA J4DRZEJOWA
z dnia /¿, tTtcTt¡ c"0 2AA4 roku

w sprawie ustalenia regulaminu pracy w urzqdzie Miejskim

w Jqdrzejowie

Napodstawie art.104 $ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks Pracy

(tekst jedñotity Dz. U.nr.16b, po2.1608 ¡ nr.213, po2,2081) ! art'24 ustawy

z dnia 22 marca 1990r. pracownikach samorz4dowych (tekst jednolity

Dz. U. z20O1r Nr 142 p'o2.1593 zpó2n. zm) zarzqdzam co nastqpuje:

s 1

ustalam regulamin pracy w urzgdzie Miejskim w. Jgdrzejowie
w brzmieniu okreélónym w zalqczniku Ni 1 do niniejszego zarzqdzenia

s 2

Regulamin pracy podlega ogloszeniu na tablicy ogloszeri Urzqdu
Miejskiego

s 3

wykonan ie zarzqdzenia powierzam sekretarzowi Gminy

s 4

Tracq moc zarzqdzenia Nr 6 z dnia 22 lutego 1994r i Nr 48/03
dnia 7 kw¡etnia 2OOgr Burmistrza Miasta Jqdrzejowa.
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Zalqcznik Nr I
do Zaruqdzania, Buqmistrza

Miasta Jedrzeiowa Nr ..6J/{.?.
z dnia ..,/i.. 6t.tr.. i.t.1el o

R E G U L A M I N  P R A C Y  U R Z E D U  M I E J S K I E G O

w  J E D R Z E J O W T E

l. Podstawowe prawa i obowiEzki pracodawcy

$ 1. Pracodawca ma w szczególnoéci obowiqzek:

1) zaznajamiania podejmujqcych prace z zakresem ich obowi4zków,

sposobem wykonywan¡a pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich

podstawowymi uprawn ien ia mi,

2) organizowania pracy w sposób zapewniajqcy pelne wykorzystanie czasu

pracy, a tak2e osiqganie przez pracown¡ków - przy wykorzystaniu ich

uzdolnieñ i kwalifikacji - wysokiej wydajnoéci i naleZytejjakoéci pracy,

3) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz

prowadzenia systematycznych szkolen pracowników w zakresie

bezpieczeñstwa i higieny pracy,

4) potwierdzenia na piémie umowy o prace z Wszczególnieniem rodzaju

pracy, miejsca jej wykonywania, skfadników wynagrodzenia, wymiaru

czasu pracy i terminu jej rozpoczqcia

5) terminowego i prawidlowego wyptacania wynagrodzenia,

6) ulatwiania pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji

zawodowych,

7) stwarzania pracownikom, podejmuj4cym zatrudnienie po ukonczeniu

szkoly, warunków sprzyjajqcych przystosowaniu s¡e do naleZytego

wykonywania pracy,

8) zaspokajania, w miarg posiadanych érodków socjalnych, potrzeb

pracowników,

9) wptywania na ksztaltowanie w zakladzie pracy zasad wspólzycia

spolecznego,



10)niezwlocznego wydania pracownikowi, w zwiqzku z roa¡'tiqzaniem lub

wygaénigciem stosunku pracy, éwiadectwa pracy, bez uzale2nienia tego

od wczeSn iejszeg o r ozliczenia si g pracown i ka,

11)stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy

wykonywa ne¡ przez poszczegól nych p racown i ków,

1 2) prawidlowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,

l3)niestosowania i niedopuszczania do stosowania jakichkolwiek form

dyskryminacji w zatrudnieniu, bezpoSrednio lub poérednio

w szczególnoéci ze wzglgdu na pleó, wiek, niepelnosprawnoéó, rase,

religig, narodowoéó, przekonania polityczne, przynaleZnoéó zwiqzkowq,,

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjg seksualnq, a takZe

ze wzglqdu na zatrudnienie na czas okreélony lub nieokreélony, albo

w petnym lub niepelnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna.

1 4) informowanie o ryzyku zawodowym.

1 5) przeciwd ziaNania mobbi n g owi .

$ 2. Pracodawcy przystuguje w szczególnoéci prawo do:

1) korzystania z wyników wykonywanel przez pracowników pracy,

2) wydawania pracownikom wiqz4cych poleceñ dotyczqcych pracy

w zakresie, w jakim polecenia te nie sA sprzeczne z obowiqzujqcymi

p rzep isa mi I u b zasadami wspótZycia spolecznego,

3) okreélania zakresu obowiq.zków kazdego pracownika zgodnie

z postanowieniami umów o prace i przepisami,

4) tworzenia i przystgpowania do organizacji pracodawców w celu

reprezentacji i ochrony swoich interesów.

il. Podstawowe prawa i ohowiEzki pracownika

$ 3. Pracownikom przystugujE w szczególnoéci uprawnienia do:

1. zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umowE o prace

i posiadanymi kwalifikacjami,

2. terminowego otrzymywania wynagrodzenia za prace,

3. wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakoñczeniu czasu pracy w dni

robocze oraz podczas urlopów,



4. jednakowego i równego traktowania pzez pracodawcg z \¡tutu wypelniania

jednakowych obowiq.zków,

5. wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP,

6. tworzenia i przystqpowania do organizaqi reprezentujqcych pracowników.

$ 4. Pracownik jest obowiqzany wykonywaó pracg sumiennie i starannie oraz

stosowaó sig do poleceñ przelo2onych, dotyczqcych pracy, je2eli nie sq one spzeczne

z paepisami lub umowE o prace.

$ 5. Pracownik ma w szczególnoéci obowiqzek:

1. przestrzegania czasu pracy ustalonego u pracodawcy,

2. przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego u pracodawcy porz4dku,

3. przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, a tak2e

p rzep isów przeciwpoZarovqych

4. dbania o dobro pracodawcy, chronienia jego mienia oraz zachowania w tajemnicy

informacji, których ujawnienie mogtoby narazió pracodawce na szkodg

5. przestrzegania w zakNadzie zasad wspóZycia spolecznego

6. przestrzegania tajemnicy pañstwowej i stu2bowej w zakresie przez prawo

przewidzianym

7. zachowania uprzejmoéci i zyczliwoéci w kontaktach ze zwierzchnikami, podwladnymi,

wspólpracown i ka mi or az w kontaktach z obywatel a mi

8. zachowania sig z godnoéciqw miejscu pracy i poza nim.

$ 6. Pracownikom zabrania siq:
- 1. spoZywania na terenie zakladu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania érodków

odurzajqcych oraz przebywanie na terenie zakladu pracy pod wptywem takich

napojów lub érodków,

2. palenia t¡rtoniu na terenie zakladu pracy, oprócz miejsc do tego przeznaczonych,

które zostanq wyra2nie oznaczone,

3. opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpoéredniego przeto2onego, miejsca
pracy,

4. wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przeloZonego sprzgtu i materialów
pracodawcy do czynnoéci niezwiqzanych z wykonywanE prace,



ilt, Czas pracy

S 7.1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

pracodawcy w miejscuWznaczonym do wykonywania pracy.

2. Pracodawca prowadziewidencje czasu pracy celem prawidlowego ustalenia

wynagrodzeña za prac.e i innych éwiadczeñ zvaqzanyeh z pracq,,

z uwzglgdnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej,

w niedziele iéwigta.

S 8.1. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobg i pzeciqtnie 40 godzin w pigciodniowym

$godniu pracy w przyjgtym trzymiesigcznym okresie rozliczeniowym.

2. Tydzien roboczy obejmuje dni od poniedziatku do piqtku.

3. Dzien pracy trwa od 7cs do 1#a .

4. Do czasu pracy wlicza sig 15- minutowq przerwe na spozycie positku.

5. Czas pracy osób zatrudnionych w niepelnym wymiarze godzin,ustala

indywidualnie dla kazdego pracownika kierownik zakladu, z dopuszczalnqliczbq

godzin pracy ponad okreélony w umowie o prace wymiar czasu pracy w ilo5ci

4 godziny na dobg i 20 godzin tygodniowo

S 9. Za pore nocnq przyjmuje sig czas miqd zy 21oo a 7@, a za prace w niedziele

i éwigta - prace w godzinach od 7@ rano w dzie¡i éwiqteczny lub niedzielg do 7@ rano

dnia nastgpnego.

S 10.1.Je2eli wymagajq tego potzeby urzgdu, pracownik samorz4dowy mo2e byó

zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjqtkowych wypadkach tak2e

w nocy otaz w niedzielg i éwigta. PowyZsze nie ma zastosowania do kobiet w ciq2y,

kobiet opiekujqcych sig dzieómi w wieku do 8 lat orazw innych wypadkach okreélonych

w odrgbnych pzepisach.

2. Pracownikowi samorzqdowemu mianowanemu za prace wykonywanE na

polecenie przelo2onego poza normalnymi godzinami pracy przystuguje wedlug jego

wyboru wynagrodzenie lub wolny czas, ztym 2e wolny czas mo2e byó udzielany

w okresie bezpoérednio poprzedza¡qcy urlop wypoczynkovqy lub po jego zakoñczeniu.

S lf.Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone zgodnie z S 8 pkt. 1

stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tylko w razie:

l.konieczno5ci prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony Qcia lub zdrowia

ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunigcia awarii,

2.szczegolnych potrzeb pracodawcy.



S f 2. Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w zwi4zku z okolicznoÉciami

okreélonymi w $ 1 1 nie mo2e przekroezyó dla poszczególnego pracownika 150 godzin

w roku kalendarzowym.

S 13. Za pracq w godzinach nadliczbourych, oprócz normalnego wynagrodzenia,

przysluguje dodatek w wysokoéci:

1) 50% wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych

przypadajEcych w dni powszednie oraz w niedziele i éwigta bqdqce dla

pracownika dniami pracy zgodnie z obowiqzujqcym go rozkladem czasu

pracy,

2\ 100o/o wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych

przypadajqcych w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedziele i éwigta

niebgd4ce dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiqzujqcym go

rozkladem czasu pracy, a tak2e w godzinach nadliczbowych

przypadajqcych w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za praeq

w niedzielp lub w éwigto bgdqce dla pracownika dniami pracy zgodnie

z obowiqzujqcym go rozkladem czasu pracy.

S f 4. Za czas dyZuru pelnionego przez pracownika poza normalnymi godzinami pracy

w Urzgdzie przysluguje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadajqcym dNugoéci

dyzuru.

lV. Wynagrodzenie za prace

S 15. Pracownikowi przysluguje wynagrodzenie w wysokoSci okreSlonej w umowie

o prace.

S 16.1. Wynagrodzenie wyplacane jest w ostatnim dniu miesiqca kalendarzowego

w kasie Urzqdu, znajdujqcej sig w jego siedzibie przy ul. 1 1 Listopada 33,

w godzinach pracy Uzgdu

2. Je2eli dzien wyplaty wypada w dniu wolnym od pracy wynagrodzenie wyplaca

sie w poprzednim dniu roboczym.

S f 7. Wynagrodzenie jest wyplacane do rqk pracownika lub osoby pisemnie pzez

niego upowa2nionej.

S f 8. Na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie mo2e byó przelane na konto

bankowe pracownika.



V. Urlopy

S 19.1. Pracownikowi przysluguje prawo do corocznego, nieprzenruanego, platnego

urlopu wypoczynkowego w wymiarze okreélonym przez przepisy kodeksu pracy.

2. Na wniosek pracownika urlop mo2e byó podzielony na czgéci. Co najmniej

jedna czgéó wypoczynku powinna trwaó nie mniej niZ 14 kolejnych dni

kalendarzowych.

S 20.1. Urlopy udzielane sqwterminie ustalonymprzez pracodawce po porozumieniu

z pracownikiem.

2. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma

obowiqzek udzielió pracownikowi najpó2niej do korica pieruvszego kwartatu

nastgpnego roku kalendarzowego.

S 21. W okresie wypowiedzen)a umowy o prace pracownik jest obowiqzany

wykorzystaó pzysfugujEcy mu urlop, je2eli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlop.

S 22. Pracownik ma prawo do 2qdania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku

kalendarzovqym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zglasza Zqdanie

udzielenia urlopu najpó2niej w dniu rozpoczecia urlopu.

W. Organizacja i ponEdek pracy

S 23.1. Praca u pracodawcy odbywa siq w systemie jednozmianowym.

2. Pracownik potwierdza pnybycie do zaktadu na liácie obecnoóci.

S 24.1. Obowi4zkiem pracownika jest punktualne rozpoczecie pracy.

2. W wypadku spó2nienia pracownik powinien niezwlocznie zglosió sig do
pracodawcy w celu usprawiedliwienia.

3. Pó2niejsze rozpoczgcie pracy lub jej wczesniejsze zakonczenie, atakle wyjécie

w godzinach pracy poza zaklad pracy, wymaga uprzedniej zgody

bezpoéredniego przeloZonego.

S 25.1. Czas pracy winien byó w petni wykorzystany na prace zawodowq.

2. Zakatwianie spraw prywatnych, spoüecznych itp. powinno odbywaó sig poza

godzinami pracy.

3. Pracownik moZe zalatv,iaó, w godzinach pracy sprawy, o których mowa w ust. 2,
je2eli otrzy mal zgodg przeloZonego.

6



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

przysluguje wynagrodzenie $lko vvtedy, gdy odpracowal czas zwolnienia.

Odpracowanie to nie jest pracEw godzinach nadliczbowych.

5. Pracownik mo2e opuáció stanowisko pracy i teren zakladu, po uprzednim

powiadomieniu przeb2onego.

S 26. W Urzgdzie Miejskim prowadzone sE rejestry vqy¡éó w czasie pracy, w których

odnotowuje sig godziny wyjécia i powrotu do miejsca pracy:

1)w sekretariacie dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

2)u Naczelników Wydzialów i osób sprawujqcych nadzór

w wieloosobowych stanowiskach dla pracowników tych komórek

organizacyjnych.

S 27.1. Spó2nienie lub nieobecnoéó wynika z uzasadnionych przyczyn, jeSli jest

spowodowane:

1. chorob4 pracownika lub opiekq nad chorym czlonkiem rodziny pracownika, pod

waru n kiem przedlo2en ia stosowneg o zwol n i en i a leka rskiego,

2. odosobnieniem w zwiqzku z chorobq zaka2n4 pod warunkiem przedlohenia

stosownej decyzji inspektora sanitarnego,

3. koniecznoéciq sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, pod

warunkiem zamknigcia Zlobka, przedszkola lub szkoly, do której dziecko uczeszcza,
pod warunkiem zloZenia pisemnego oéwiadczenia potwierdzonego przez dyrekcjg

placówki,

4. wykonywaniem obowiqzków okreélonych w przepisach o powszechnym obowiqzku

obrony, pod warunkiem okazania stosownego wezwania,

5. wezwania w charakterze strony, éwiadka, tlumacza lub bieglego przez odpowiedni

organ sqdowy lub administracyjny, pod warunkiem przedstawienia adnotacji

urzqdowej o wykonaniu tego obowiq.zku,

6. i n nymi przy czy nami usp rawi ed I iwi ony mi przez p rzepi sy powsze ch n ie ob owi qzujEce.

7. Dokumenty potwierdzajEce usprawiedliwiony charakter nieobecnoéci pracownik jest

zobowiqzany przedloZyó pracodawcy najpóániej w chwili powrotu do pracy po

okresie nieobecnoÉci.

S 28.1. Pracownik powinien niezw{ocznie, nie póZniej niZ w ciqgu dwóch dni,

zawiadomió pracodawce o przyczynie nieobecnoéci w pracy i przewidywanym czasie
jej tnrania.



2. Zawiadomienie pracodawcy moZe nastqpió osobiécie, telefonicznie, za

poÉrednictwem innej osoby lub listem poleconym. W wypadku listu poleconego za

datg zawiadomienia uwaZa sig datg nadania listu.

29.1. W wypadku nieobecnoéci w pracy pracownik ma obowi4zek przedloZenia

usprawiedliwienia w dniu, w którym ponownie stawisig do pracy.

2. Pracownik skfiada zwolnienie w dziale kadr.

VL Odpowiedzialnoéé ponEdkowa pracowników

$ 30.1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porzqdku, regulaminu

pracy, przepisów bezpier;zeristwa i higieny pracy arazprzepisów przeciwpo2arowych

pracodawca moZe stosowaó:

a) karg upomnienia,

b) karg nagany.

2. Za niepzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeñstwa i higieny

pracy lub przepisów pzeciwpo2arowych, opuszczenia pracy bez

usprawiedliwienia, stawienia sig do pracy w stanie nietrzeáwoSci lub spoZywanie

alkoholu w czasie pracy pracodawca mo2e równie2 stosowaó karg pienieznq.

3. Kara pieniqZna za jedno przekroczenie, a tak2e za ka2dy dzien

nieusprawiedliwionej nieobecnoéci, nie moZe byó vryhsza niZ jednodniowe

wynagrodzenie pracownika, a lqcznie kary pieniqZne nie mogq przevryZszaé

dziesiqtej czgéci wynagrodzenia przypadajEcego pracownikowi do v'ryptaty po

dokonaniu potrqcen, o których mowa w art. 87 S 1 pkt 1 - 3 k.p.

4. Wp+ywy z kar pienig2nych przeznacza sie na poprawe warunków

bezpieczeñstwa i higieny pracy.

S 31.1. Kara nie moZe byó zastosowana po upfywie 2 tygodni od pov,rzigcia

wiadomoáci o naruszeniu obowiqzku pracowniczego i po uplywie 3 miesigcy od

dopuszczenia siq tego naruszenia.

2. Kara mo2e byó zastosowana tylko po uprzednim wysluchaniu pracownika.

3. Jezeli z powodu nieobecnoéci w zakladzie pracy pracownik nie mo2e byó

wysluchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt. 1 nie

rozpoczyna siq, a rozpoczgty ulega zawieszeniu do dnia stawienia sig pracownika

do pracy.

S 32. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piémie,

wskazujqc rodzaj naruszenia obowiq.zków pracowniczych i datq dopuszczenia sig przez



pracown¡ka tego naruszenia otaz informujqc go o prawie sprzeciwu i terminie jego

wniesienia. Odpis zawiadomienia sklada siq do akt osobowych pracownika.

S 33. Pzy stosowaniu kary bieze sig pod uwage w szczególnoéci: rodzal naruszenia

obowiqzków pracowniczych, stopieñ winy pracownika ijego dotychczaso\,vy stosunek do
pracy.

S U.1. Jezeli zastosowanie kary nastqpilo z naruszeniem przepisów prawa,

pracownik moZe w ciqgu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieéó sprzeciw.

O uwzglgdnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu

stanowiska zaktadowej organizacji zwiqzkowej reprezentujqcej pracownika.

Nieodrzucenie sprzeciwu w ciqgu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne

z jego uwzglgdnieniem.

2. Pracownik, który wniósl sprzeciw, moZe w ciqgu 14 dni od dnia zawiadomienia o
jego odrzuceniu wystqpió do sqdu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego

kary.
3. W razie uv,tzglgdnienia spzeciwu wobec zastosowanej kary pienigZnej lub

uchylenia tej kary przez sAd pracy pracodawca jest obowiq¿any zwróció
pracownikowi równowartoéó kwoty tej kary.

S 35.1. Karg uwaLa sig za niebylq, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa

z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca moZe, z wlasnej

inicjatynwy lub na wniosek reprezentujqcej pracownika zakladowej organizacji

zwiqTkowej, uznaó karg za niebyQ przed uptywem tego terminu.

2. Pzepis pkt 1 zdanie piennrsze stosuje sig odpowiednio w razie uwzglqdnienia

sprzeciwu przez pracodawcg albo wydania przez sqd pracy orzeczenia

o uchyleniu kary.

3. Odpowiedzialnoéc porzqdkowa i dyscyplinarna pracowników samorzqdowych

mianowanych zostalia uregulowana w ustawie z dnia 22.03.1990r o pracowinikach

samorzqdovqych ( tekst jedn. Dz.U.z2O01r Nr 142 po2.1593 z poZn.zm.).

Wil, Pnepisy BHP i achrana przeeiwpoZarawa

S 36.1. Podstawowym obowiqzkiem kaZdego pracownika jest bezwzglgdne
przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpozarowych. W szczególnoÉci
ka2dy pracownik jest zobowiqzany:

1. znaó przepisy i zasady BHP oraz przwiv,tpoíarowe,



2. uczestniczyó w organizowanych przez pracdawcg szkoleniach i ówiczeniach

z zakresu BHP i ochrony pzeciwpo2arowe¡,

3. dbaó o porzqdek i lad na wlasnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,

4. stosowaó érodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie zich przeznaczeniem,

5. poddawaó sig wyznaczonym przez pracodawcg badaniom lekarskim oraz stosowaó

sig do zaleceñ i wskazañ lekarskich,

6. niezwtocznie informowaó przelozonych o zauwaZonych wypadkach w miejscu pracy

fub o stwierdzonych zagro2eniach Zycia lub zdrowia,

7. fojalnie wspó,ldziaNaó z pracodawcq i przelcZonymi w wykonywaniu obowiEzków

dotyczqcych BHP,

2. Pracodawca jest zobowiqzany zapewnié pzestrzegania przepisów

wymienionych

w ust. 1, w szczególnoSci przez wydawanie stosownych poleceñ, usuwanie

ewentualnych uchybieñ lub zagrohefi oraz zapewnienie niea¡úocznego

wykonania zaleceñ organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym organów

spolecznego nadzoru oÍaz wskazañ lekarskich. W szceególnoáci pracodawca jest

zobowiqzany do:

1) organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniajqcy

bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2\ zapoznawania pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami

o ochronie przeciwpoZarowej i przeprowadzania szkolen w tym zakresie,

3) kierowania pracowników na badania lekarskie,

4) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeñ i wyposa2enia

technicenego oraz o sprawnoÉci érodków ochrony zbiorowej

i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie

z ich pzeznaczeniem.

S 3T.Zabrania sig pracownikom:

1 ) wykorzystywania wyposaZenia technicznego niezgodnie

z przeznaczeniem,

2) samowolnego przerabiania lub demontowania elementów uryposaZenia

technicznego, bez upowa2nienia pracodawcy lub bezpoéredniego
przelo2onego.

S 38. Pracodawca mo2e dopuéció pracownika do wykonywania pracy wylqcznie
w wypadku, gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbyt
niezbgdne szkolenia wstgpne w zakresie BHP i ochrony przeciwpo2arowej. Jeéli
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wykonywanie danej pracy wymaga stosowania érodków ochrony indywidualnej lub

odzie|y i ubrania roboczego, dopuszczenie do pracy mo2e nastqpió wylqcznie po

odpowiednim wyposa2eniu danego pracownika.

S 39.1. Jezeli warunki pracy nie odpowiadajq przepisom BHP ¡ stwarzajq bezpoérednie

zagro2enie dla zdrowia lub Zycia pracownika albo innych osób, pracownik ma
prawo iobowiqzek powstrzymania sig od wykonywania pracy iniezwlocznie

zawiadomió o tym bezpoéredniego przelo2onego.

2. Jeiteli powstrzymanie sig od pracy nie usuwa zagrohenia okre5lonego w ust. 1,
pracownik powinien natychmiast oddalió siq z miejscazagro2enia, niezwlocznie

informujqc o tym bezpoéredniego przelo2onego.

3. Za okres powstrzymania siq od pracy w sytuacjach okreSlonych powyzej,

pracown ikowi przysluguje prawo do wyn ag rodzenia.

S40. 1 . U prawnienia pracowników zwiEzane z rodzicielstwem:

a) Nie wolno zatrudniaó kobiet przy pracÁch szczególnie uciq¡liwych lub

szkodliwych dla zdrowia.

b) Pracodawca nie moZe wypowiedzieó ani rozwiqzaó umowy o prace w okresie

ciq2y, a tak2e w okresie urlopu macie2ynskiego ,chyba 2e zachodzqprzy?,zyny

uzasadniajqe rozvtiqzanie umowy, bez wypowiedzenia z jej winy

i reprezentujqca pracown icg zakladowa organi zaqa zwiqzkowa v,ry r aztla

zgodg na jej rozwiq.zanie.

c) Pracownicy w ciq2y i opiekujqcy sig dzieckiem do ukoñczenia 4 roku 2ycia nie

wolno bez jej zgody zatrudniaó w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej ,
jak równie2 delegowaó poza stale miejsce pracy.

d) Pracownicy pzysfuguje urlop macie2yriskiw wymiarze :
- 16 tygodni przy pierwszym porodzie
- 18 ggodni przy ka2dym nastgpnym porodzie
- 26 tygodni w przypadku urodzenia wigcej ni21 dziecka przy 1 porodzie

PRACE WZBRONIONE KOBIETOM

Z|Prace antiqzane z rec.znym przenoszeniem podnoszeniem i przenoszeniem ciq2arów ,
o masie przekraczajEcej :

n 12 kg przy pracy stalej

a 20 kg przy pracy dorywczej

3) Kobietom w ciqZy zabrania sig w érodowisku, w którym poziom ekspozycji na halas
przekracza 65 dB
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4) Prace przy obsludze monitorów ekranowych- powyzej 4 godzin na dobg.

VIIYPADKI PRZY PRACY

Ustafania okolicznoéci i pnyczyn wypadkíw przy pracy bada zespol w skladzie :
1 .Zakladowy I nspektor Pracy

2.lnspektor d/s bhp i ppo2

Pracownik ma obowiqzek niezwlocznie zawiadomió pzeloZonego o wypadku przy
pracy.

NORMY PRZYDZIAIU ODZE¿Y OCHRONNEJ, ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA

OKRES

uZvwautoSct
SPRZATACZKA 12 m-ey

12 m-cy

dlz

36 m-cy

12 m-cy

dlz

l

tx. Pnepisy koñcowe

S 41.1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreélony.

2. Regulamin mo2e byó przez pracodawcg zmieniony lub uzupelniony w trybie
przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

S 42. Regulamin wchodzi w 2ycie po upt¡nrie 2 tygodni od dnia podania go do
wiadomoéci pracowników, co kazdy pracownik potwierdzi odrgbnym pismem.

S 43. Pracownik nowo zatrudniony zobowiqzany jest do zapoznania siq z regulaminem
przed rozpoczgciem pracy.

ROBOTNf K

ADMINISTRACYJNY

Fartuch roboczy

obuwie robocze

rgkawice gumowe

buty gumowe

fartuch roboczy

rgkawice robocze

,  
4  . .  l ' ¡ "
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ZAKRES WYPOSAZEN'A
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