
z LRZgDZENIE xn .f.t b. I 2or7
BURMISTRZA MIASTA J4DRZEJOWA

z dnia./.l... lí.P.Q:r*. zorT roku
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w lJrzpdzie Miejskim w Jpdrzejowie

Na podstawie art. 104 $ 1, art. 1042 $ 1 ustawy z dnia26 czerwcaI9T4 r.

Kodeks pru"y ( Dz. U. z2016,pó2.16662póZn. zm. ) i art.42 ust.lustawy zdn\a21 listopada

2008 roku o pracownikach samorz4do\\rych ( Dz. u. z 2016 r. poz. 902 ) zarzqdzam, co

nastppuje:
$ 1

w Regulaminie Pracy w lJrzgdzie Miejskim w Jgdrzejowie wprowadzonym

Zarzqdzeni.- Nt 108/09 Burmistrza Miasta Jqdrzejowa z dnia 06.04.2009 r. zmienionego

Zarzqdzeniem Nr 612011 Burmistrza Miasta JEdrzejowa z dnia 19.01.2011 r' Zatzqdzeniem

Nr 106/2011 Burmistrza Miasta JEdrzejowa z dnia 02.05.2011 r. Zarzqdzeniem Nr 27612012

Burmistrza Miasta Jqdrzejowa z dnia 25.09.2012 r. Zarzqdzeniem Nr 3312015 Burmistrza

Miasta JEdrzejowa z ¿nia Oe.OZ.20l5 r. Zarzqdzeniem Nr 153116 Burmistrza Miasta

JEdrzejowa z inia 13.05.2016 r. oraz Zarzqdzeniem Nr 215116 Burmistrza Miasta Jqdrzejowa

z dniazg.06.2016 r. wprowadzam nastEpuj4ce zmiany;

1) w $ 207 ust.l otrzymuje brzmienie:' 
,, l".pru.ownikowiwychowuj4cemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do

I4lat przysluguje w ciqgu roku kalendarzowego zwolnienie w wymiarze

16 godzin albó Z dni, które jest ewidencjonowane w programie

kadrowym po ewentualnym zatwierdzeniu przez bezpoéredniego

przelohonego."
2) w S 21 ust. I otrrymuje brzmienie:' 

,,t Pracownik wychowuj4cy przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14

lat obowiqzany jest zlo|yó w komórce do spraw kadr oSwiadczenie o

zamiarze korzystania ze zwolnienia od placy ztego t¡ulu, które

przysluguje w wymiarze 16 godzin albo 2 dni w danym roku

kalendarzowym."

3 ) Rozdziat XI. Ochrona pracy kobiet i mlodocianych otrzymuje brzmienie:

,, XI. Ochrona pracy kobiet w ciqzy i kobiet karmi4cych dziecko piersi4'"

4) $ 23 otrrymuje brzmienie:' - 
,,1. Kobiety w ciq;zy i kobiety karmi4ce dziecko piersiqnie mog4wykonywaó prac

uci4Zliwych, nietezpiecznych lub szkodlilvych dla zdrowia, mogqcych mieó

niekorzystny wplyw na ich zdrowie, przebieg ci42y lub karmienie dziecka piersiq'

2.Dlakobiet w ciqZy niedozwolone sq:
1) wszystki. ptuóg, przy których najwyZsze wartoéci obci4Zenia pracqfizycznau

mierzone wydatkiém ánergetycznym netto na wykonanie pracy, prze\caczaiq29}}

kJ na zmianq robocz% aprzy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na

godzinq, jezéti lqczny 
"rur 

*ykotrywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na

dobE) - 7,5 kJ/min;

2) rEczne podnoszenie i przenos zenie przedmiotów o masie przehaczai4cej 3 kg;

3) rgczne Przenoszenie Pod górE:
a) przedmiotów PtzY Pracy stalej,
b) przedmiotów o masie przek,raczaiQcej 1 kgprzy pracy dorywczej,



4) prace w pozycji wymuszonej;

5) prace w pozycji stoj4cej Lqcznieponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej,
przy czym czas spgdzony w pozycji stoj4cej nie moZe jednorazowo
przekraczaó 15 minut, po którym to czasie powinna nast4pió 15-minutowa
przerwa;

6) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi - w lqcznym czasie
przel<raczajqcym 8 godzin na dobg, przy czym czas spgdzony przy obsludze
monitora ekranowego nie moZe jednorazowo przek'raczaó 50 minut, po którym to
czasie powinna nast4pió co najmniej 10- minutowa przerwa, wliczana do czasu
pracy.

3. Dla kobiet karmi4cych dziecko piersiqniedozwolone sq:
1) wszystkie prace, przy którychnqwylsze warto5ci obci4Zenia pracEfrzyczn6
mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczajq42}I
kJ na zmianE robocz4 aprzy pracy dorywczej - 72,5 kJ/min;

2) rEczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przel<raczajqcei:

a) 6 kg - przy pracy stalej,
b) 10 kg - przy pracy dorywczej,

3) rEczne przenoszenie przedmiotów o masie przel<raczaj4cej 6 kg - na wysokoSó
ponad 4 m lub na odlegloSó przel<raczqqcq21 m;

4) rqczne przenoszenie pod górQ - po nierównej powierzchni, pochylniach,
schodach, których maksymalny k4t nachylenia nie przel<racza 30", a wysokoSó 4
m - przedmiotów o masie przekraczaj4cej 6 kg;

5) rEczne przenoszenie pod górE - po nierównej powierzchni, pochylniach,
schodach, których maksymalny k4t nachylenia przekracza3)o, a wysokoSó 4 m-
przedmiotów o masie przel<raczajqcej:

a) 4 kg - przy praey stalej,
b) 6 kg - przy pracy dorywczej.

4. W sprawach nieuregulowanych stosuje siE Rozporzqdzenie Rady Ministrów w
sprawie wykazu prac uci42liwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
kobiet w ciqizy i kobiet karmi4cych dziecko piersiq z 3 kwietni a 2017 r. (Dz. U z
2017 r., poz. 796).

- 5) $ 29 otrzymuje brzmienie:

,,1. Pracownicy w ciz¿2y nie wolno zatrudniaó:
a) w godzinach nadliczbowych,
b) wporzenocnej.
Ponadto bez j€l zgody nie moZna:
a) delegowaó j€1poza stale miejsce pracy,
b) zatrudniaó w systemie przerywanego czasu pracy.

2. Pracownika opiekuj4cego siE dzieckiem do ukoúczeniaprzez nie 4 roku Zycianie
wolno bez jego zgody:

a) zatrudniaó w godzinach nadliczbowych,
b) zatrudniaó w porze nocnej,
c) delegowaó poza stale miejsce pracy,
d) zatrudniaó w systemie przerywanego czasu pracy."



6) $ 30 otrzymuje brzmienie:

,, 1. Pracodawca zatrudniaj4cy pracownicE w ciq2y lub karmi4c4 dziecko piersi4przy
pracy wymienionej w wykazie prac uciqZliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla
ich zdrowia ,wzbronionej takiej pracownicy bez wzglgdu na stopieinaraíeniana
czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne,jest obowi4zany przenieSó
pracownicE do innej pracy, ajehelijest to niemoZliwe, zwolnió jqnaczasniezbEdny z
obowi4zku Swiadczenia pracy.

2. Pracodawca zatrudniaj4cy pracownicE w ciqzy lub karmi4c4 dziecko piersi4 przy
pozostalych pracach wymienionych w Wkazie prac uciqZliwych, niebezpiecznych lub
szkodliwych dla ich zdrowia, jest obowi4zany dostosowaó warunki pracy do wymagari
okreSlonych w tych przepisach lub tak ograniczyó czaspÍacy, aby wyeliminowaó
zagroaenia dla zdrowia lub bezpieczeústwa pracownicy. Je2eli dostosowanie
warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest

niemozliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowi4zany przenieSó pracownicA do
innej pracy , aw razie braku takiej mozliwoSci zwolnió pracownicE na czas niezbEdny
z obowiqzku Swiadczenia pracy.

3. Przepis ustgp 2 stosuje sig odpowiednio do pracodawcy w przypadku, gdy
przeciwwsk azania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez
pracownicq w ciq;zy lub karmiqcq dziecko piersiq wynikajq z orzeazenia lekarskiego.

4.W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku
pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje

obniZenie wynagrodzenia, pracownicy przysluguj e dodatek wyrównawczy'

5. Pracownica w okresie zwolnienia z obowi4zku éwiadczenia pracy zachowuje prawo

do dotychczasowego wynagrodzenia.

6. Po ustaniuprzyczynuzasadniaj4cych przeniesienie pracownicy do innej pracy,

skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowi4Tku Swiadczeniapracy, pracodawca
jest obowi4zany zatrudnió pracownic¿przy pracy i w wymiarze czasu pracy
okreSlonych w umowie o pracq."

7 ) $ 34 pkt2 otrzymuje brzmienie:

,,t) 
Yorl?y íJi?rTrl,istopada 

2008 r. o pracownikach samorzqdowvch (Dz.u. z

$ 2
Wykonanie zarzqdzenia powierzam S ekretarzowi Gminy.

$ 3
Zmiany Regulaminu Pracy naleLy podaó do wiadomoSci pracownikom poprzez

przekazanie po jednym egzemplarzu do wydzialów i dla osób zajmt$qcych samodzielne

stanowiska.
s 4

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z po uplywie 2 tygodni od dnia podania

fx,l,r r a:p,{}go do wiadomoSci pracownikom.

! mgr Manrin. Ilswek


