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URLOPY
Art. 8

8 1 Pracownikowi przyshiguje prawo do corocznego, nieprzerwanego, platnego urlopu
' wypoczynkowego w wymiarze okreslonym przez przepisy kodeksu pracy.
Na wniosek pracownika urlop moze bye podzielony na cz^sci. Co najmniej jedna

cze.se urlopu powinna trwac nie mniej niz 14 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 2. Urlopy udzielane sa_ w terminie ustalonym przez pracodawc? po porozumieniu
z pracownikiem.

§ 3. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma
obowiazek udzielic pracownikowi najpozmej do konca pierwszego kwartatu nast^pnego
roku kalendarzowego.

fi 4 W okresie wypowiedzenia umowy o prac? pracownik jest obowi^zany wykorzystac
' przyslugURcy mu urlop, jezeli w tym okresie pracodawca udzieh mu urlopu.

§ 5. Pracownik ma prawo do za_dania 4 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym
w terminie przez niego wskazanym.

.

Pracownik zglasza zqdanie udzielenia urlopu najpozniej w dmu rozpocz?cia urlopu.
ROZDZIAL V - ORGANTZACJAIPORZADEK PRACY

Pracownicy potwierdzaj^przybycie do pracy poprzez osobiste podpisanie listy obecnosci.
Art. 9

W

§ 1 Pracownik przez caly czas pracy obowiazany jest przebywad na swoim stanowisku pracy.
Opuszczenie stanowiska pracy lub zakladu pracy wymaga uzyskama uprzedmej zgody
przelozonego. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy w czasie godzm pracy jest
zabronione . Niedopuszczalna jest rowniez samowolna, bez zgody przelozonego,
zmiana stanowiska pracy i wyznaczonych godzin pracy.

§ 2. Wyjscie poza teren zakladu pracy moze nastajic za zgod^ Sekretarza Gminy.
Art. 10

Przebywanie na terenie zakladu pracy poza godzinami pracy jest dopuszczalne jedynie za
zgoda. przelozonego wyrazon^. na pismie.
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Art. 11

Czas przebywania w zakladzie pracy po godzinach pracy powinien bye rejestrowany w
sposob i na zasadach przyj?tych przez pracodawce..
Art. 12

s 1 Kazdy pracownik po zakohczeniu pracy jest obowiazany uporzadkowac swoje

' stanowisko pracy oraz zabezpieczyc powierzone mu narzedzia, maszyny, sprze_t,
dokumenty i piecze_cie.

§ 2. Pracownik opuszczajacy pomieszczenie jako ostatni zobowi^zany jest:
1) zabezpieczyc swoje stanowisko pracy,

2) sprawdzic i zabezpieczyc wszelkie urzadzenia elektromczne,
31 zamknac wszystkie drzwi i okna,

.

,

4) przekazac klucze do pomieszczenia, w ktorym pracuje, osobie sprawujacej nadzor,
zgodnie z zasadami przyjetymi w zakladzie pracy.

Art. 13

W przypadku powzi^cia przez pracownika wiadomosci o wystajieniu na terenie zakiadu

Icy^warii, obowiazany jest on niezwlocznie zawiadomic o tym fakae pracodawce. oraz
przedsi?wzia.c wszelkie mozliwe dziaiania maja.ee na celu ograniczenie szkody.
Art. 14

Zabrania sie wynoszenia z zakladu pracy dokumentow, pieczatek, piecz^ci, narz^dzi, cze^sci

z^ych Sych material stanowi^ych wlasnosc pracodawcy lub jemu pow.erzonych.
Art. 15

Zabrania sie. wykonywania piywatnych prac w zakladzie pracy lub z wykorzystaniem
narzedri lub urza.dzen naleza.cych do pracodawcy bez jego wyraznej zgody.
Art. 16

Zabrania si? spozywania alkoholu i palenia papierosow na terenie zakladu pracy. Palenie
papierosow jest dozwolone w miejscach do tego celu wyznaczonyen.
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Art. 17
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Art. 18

ada niezb,dne dowody w tym

§ 2 W razie nieobecnosci pracownika w pracy z powodu :
„ raezdotao5ci do pracy na skutek cnoroby pracownika !ub Jego izo.acji z powodu

3

w dniu przys^ema do
pracy

Art. 19

Dowodami usPrawiedliWiaja_cymi nieobecnosc w pracy

przepisami o

przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
3) o^czen.e pracownlka - w

ktorej dziecko ucz^szcza

4) imienne wezwanie pracowmka do

wlasciwy w

ienia si?, wystosowane przez organ

^r

?-w charakterze strony lob

stawienie

^ sluzbowej w godzinach

UniemoZliwiaj,cych odpoczynek nocny.

w

Art. 20

(ustna lub pisemna) podejmuje Sekretarz Gminy .
ROZDZIALVil^ZWOLMEWA^DPMCY

Art. 21

od pracy.
Art. 22
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Art. 23
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zachowuje prawo do wynagrodzenia.
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urodzenia si? jego dziecka albo zgonu i
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§ 6. W okresie wypowiedzenia umowy o prace. dokonanego przez pracodawce.
pracownikowi przyshiguje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia w wymiarze:

-

2 dni robocze - w okresie wypowiedzenia nie przekraczaja.cego 1 miesiaca,

-

3 dni robocze - w okresie trzymiesie.cznego wypowiedzenia, takze w
w przypadku jego skr6cenia.
Art. 24

§ 1. Pracodawca prowadzi odrebniedlakazdegopracownikakarte_ewidencji czasu ^

pracy, w kt6rej rejestruje wszelkie zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione
i nieusprawiedliwione nieobecnosci w pracy.

§ 2. Wyjazdy shizbowe (poza wyjazdami miejscowymi) odbywaj^ si^ na podstawie
polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej przez pracodawce..

ROZDZIAL VIII - TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPLATY
WYNAGRODZENIA

Art. 25

Wynagrodzenie za prace. wypiaca sie_ z dohi w ostatnim dniu miesiaca. Jezeli ustalony dzien
wyptaty wynagrodzenia za prace, jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypiaca sie_ w
dniu poprzedzaja_cym.

Art. 26

§ 1. Wyplata wynagrodzenia naste_puje w siedzibie pracodawcy lub przelewem na
konto bankowe pracownika po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
§ 2. W przypadku pracownikow swiadczacych prace. w innym statym miejscu,
wynagrodzenie jest wyplacane w miejscu wykpnywania pracy.

§ 3. Wyplaty wynagrodzenia dokonuje osoba upowazniona do tego przez pracodawcq
na pismie.

Art. 27

Wyplaty wynagrodzenia dokonuje sie. w formie pieni^znej.

Art. 28

Wyplata wynagrodzenia naste_puje w godzinach pracy.

ROZDZIAL IX - OCHRONA PRACY KOBIET

Art. 29

§ 1. Nie wolno zatrudniac kobiet przy pracach szczegolnie uciazliwych lub szkodliwych
dla zdTOwia.

§ 2 Kobiety w ciazy nie vvoino zatrudniac w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
Kobiety w ciazy nie wolno bez jej zgody delegowac poza state miejsce pracy.

V

§ 3 Kobiety opiekuja.ce si? dzieckiem w wieku do czterech lat nie wolno bez jej zgody

' zatrudniac w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak rowniez delegowac
poza stale miejsce pracy.

§ 4. Wykaz prac, przy ktorych nie mozna zatrudniac kobiet stanowi zata^cznik Nr 1
do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAL X - OBOWIAZKIW ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA
I

HIGIENY PRACY

Art. 30

Pracodawca obowiazany jest chronic zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnieme
bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy.

Art. 31

Pracodawca jest obowiazany informowac pracownikow o ryzyku zawodowym, ktore wiaze
si? z wykonywana. praca^ oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami. Jezeli odmawiane
ryzyko dotyczy okreslonej grupy zawodowej, informacji udziela sie_ na pismie poprzez
umieszczenie jej na tablicy ogloszen. W przypadku, gdy ryzyko zawodowe zwia.zane jest z

okreslonymi stanowiskami pracy, wlasciwa informacja o nim przekazywana jest ustme
kazdemu pracownikowi zatrudnionemu na takim stanowisku.

Art. 32

Pracodawca przeprowadza, na swoj koszt, badania i pomiar czynnikow szkodliwych dla
zdrowia, wyst<ipujacych w zakladzie pracy, a wyniki tych badan i pommrow udostqpma siq
pracownikom poprzez umieszczenie na tablicy ogloszeii.

Art. 33

§ 1. WstQpnym badaniom lekarskim podlegaja.:
1) osoby przyjmowane do pracy,

2) pracownicy mlodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracowmcy

przenoszeni na stanowiska pracy, na ktorych wystgmja. czynniki szkodliwe dla zdrowia
lub warunki ucia_zliwe.

8 2 Badaniom wstejmym me podlegajajednak osoby przyjmowane ponownie do pracy na to
' samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie
kolejnej umowy o prace zawartej bezposrednio po rozwiazamu lub wygasnitjcm
poprzedniej umowy o prace. z tym pracodawca..

§ 3. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim zgodnie z odrebnymi przepisami.
§ 4. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza sic. w godzinach pracy.

Art. 34

S 1 Pracodawca jest obowiazany zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzeme
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie pracoxvnika przed dopuszczeniem do
pracy nie jest wymagane w przypadku podj?cia przez niego pracy ma tym samym

stanowisku pracy, ktore zajmowal bezposrednio przed nawiazamem kolejnej umowy o

pracq.

S 2 Pracodawca jest obowiazany zaznajamiac pracownikow z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac oraz
przepisami przeciwpozarowymi.

§ 3. Pracodawca jest obowiazany wydawac szczegobwe instrukcje i wskazowki dotycz^ce
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

§ 4. Pracownik jest obowiazany potwierdzic na pismie zapoznanie sie. z przepisami oraz
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Art. 35

6 1 Pracodawcajest obowiazany dostarczyc pracownikowi nieodplatnie srodki ochrony
' indywidualnej zabezpieczajace przed dzialaniem niebezpiecznych i szkodhwych dla
zdrowia czynnikow wyste.puja.cych w zaktadzie pracy, a takze odziez i obuw.e robocze.
s 2 Wykaz rodzajow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, a
" ' takze przewidziane okresy ich uzytkowania stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.

Art. 36

§ 1. Pracownik jest obowiazany przestrzegac przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy, a takze przepisow przeciwpozarowych.

§ 2. Pracownik jest obowiazany w szczegolnosci:

1) wykonywac prace. w sposob zgodny z przepisami bhp oraz stosowac si? do

wydawanych w tym zakresie wskazowek i polecen przelozonych,
2) uzywac przydzielonych srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczeeo, zgodnie z ich przeznaczeniem,

.

3) poddawac sie. wst^nym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badamom
Iekarskim,

,

.,.

.

4) brae udzial w szkoleniu i instruktazu w zakresie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

. OTiPnWTF.nZIALNOS^PQR/^KOWAPRACOWNIKOW

Art. 37

6 1 Za nieprzestrzeganie przez pracovvnika ustalonego porzadku, regulaminu pracy,
' przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych
pracodawca moze stosowac :

l)kare_upomnienia,
2) kar? nagany

§ 2. Za razace naruszenie ustalonego w regulaminie porzadku i dyscypliny pracy uznaje sie.:
1) zle i niedbale wykonywanie pracy, psucie materiaiow, narzedzi i maszyn, a
takze wykonywanie prac niezwiazanych z zadamami wynikaj^cymi ze
stosunku pracy,

2) nieprzybycie lub spoznienie si? do pracy, samowolne jej opuszczenie bez
usprawiedliwienia si?,

3) stawienie si? do pracy w stanie nietrzezwosci albo spozywanie alkoholu w
czasie lub miejscu pracy,

4)

zaklocanie spokoju i porza^dku w miejscu pracy,

5)

niewykonywanie polecen przelozonych,
6) niewlasciwy stosunek do przelozonych i wspolpracownikow,
7) nieprzestrzeganie przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
przepisow przeciwpozarowych,

8) nieprzestrzeganie tajemnicy shizbowej .

§ 3 Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
lub przepisow przeciwpozarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedhwiema,
stawienie si? do pracy w stanie nietrzezwosci lub spozywanie alkoholu w czasie
pracy - pracodawca moze rowniez stosowac kar? pieniezna..

8 4 Kara pieni?zna za jedno przekroczenie, jak za kazdy dzieii nieusprawiedliwionej
nieobecnosci, nie moze bye wyzsza od jednodniowego wynagrodzema pracownika,
a l^cznie kary pieni?zne nie mog^przewyzszac dziesiatej cz?sci wynagrodzema
przypadajacego pracownikowi do wyplaty, po dokonaniu potra.cen.

§ 5. Wplywy z kar pieni?znych przeznacza si?na popraw? warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Art. 38

§ 1. Pracodawca stosuje kary tylko po uprzednim wystuchaniii pracownika.

§20 zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na pismie, wskazuj^c
" rodzaj naruszenia obowia.zkow pracowniczych i dat? dopuszczenia si? przez _
pracownika tego naruszenia oraz informuja.c go o prawie zgloszenia sprzeciwu i

terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia sklada si? do akt osobowych
pracownika.
Art. 39

§ 1 Jezeli zastosowanie kary nastapilo z naruszeniem przepisow prawa, pracownik moze
w ciaju 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wniesc sprzeciw do pracodawcy.
§ 2. O uwzgl?dnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca .
§ 3. Nieodrzucenie sprzeciwu w ci^gu 14 dni od dnia jego wniesienia jest rownoznaczne
z uwzgl?dnieniem sprzeciwu.

§ 4. Pracownik, ktory wniosl sprzeciw, moze w ci^gu 14 dni od dnia zawiadomienia o
' odrzuceniu tego sprzeciwu wystapic do sa_du pracy o uchylenie zastosowanej wobec
niego kary.

§ 5 W razie uwzgle_dnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pienieznej lub uchylenia
tej kary przez sad pracy, pracodawca zwraca pracownikowi rownowartosc kwoty tej
kary.

Art. 40

S 1 Kare uwaza si? za niebyla, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych
pracownika po roku nienagannej pracy. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach
kare. uznaje si? za niebyla. przed uph/wem tego terminu.

8 2 Kare. uwaza si? za niebyla. a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych
pracownika rowniez w razie uwzgle.dnienia sprzeciwu albo wydama przez sad pracy
orzeczenia o uchyleniu kary.
W
Art.. 41

W przypadku ukarania pracownika jedna. z kar porza.dkowych, pracodawca moze dodatkowo
pozbawic tego pracownika rowniez premii miesi?cznej lub nagrody.

ROZDZIAL XII - PRZEPISYKONCQWE

Art. 42

§ 1. Regulamin pracy obowiajzuje przez czas nieokreslony.

§ 2. Zmiana tresci regulaminu moze nastajic w formie pisemnej, w tym samym trybie
co jego ustanowienie, lub przez wprowadzenie nowego regulammu.
Art. 43

Postanowienia niniejszego regulammu wchodza. w zycie po upb/wie 2 tygodni od podania go
do wiadomosci pracownikow.
Art.. 44

W sprawach wynikaja_cych ze stosunku pracy, nie uregulowanych nimejszym regulaminem,
j^ zastosowanie przepisy prawa pracy.

Art. 45

§ 1. Pracodawca zapoznaje z trescia, regulaminu kazdego zatrudnionego pracownika
przed rozpoczQciem przez niego pracy.

§ 2. Pracownik potwierdza znajomosc regulaminu pracy swoim podpisem.
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podpis pracodawcy

T

Wykaz prac szczeg61nie uciitfliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
I.

Prace zw1a.zane z wysilkiem fizyczny.^ i transporter ciezarow oraz wymuszona.
pozycja.

1

'

ciala

Wszystkie prace. przy ktorych najwyzsze wartosci obci a.zeni a _ praca.
fizyczna mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykoname pracy.

przekraczaja. 5000 kJ na zmiane robocza.. a przy pracy dorywczej - 20 kJ/mUwaga:

UJ = 0.24 kcal .

2. Reczne podnoszenie i przenoszenie ciezarow o masie przekraczaja.cej:
1) 12 kg

-

przy pracy stalej,

2) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzine w czasie zmiany
roboczej).

3

Reczna obsluga elementfiw urza.dzen (dzwigni, korb, k61 sterowniczych itp.)
przy ktorej wymagane jest uzycie sily przekraczaja.cej:
1)

50 N -

przy pracy stalej,

2) 100 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzine w czasie zmiany
roboczej).

4. Nozna obsluga element6w urz^dzen Cpedal6w, przyciskow itp.). przy ktorej
wymagane jest uzycie sily przekraczaja.cej:
1)

120 N -

przy pracy stalej,

2) 200 N - przy pracy dorywczej too 4 razy na godzine w czasie zmiany
roboczej).

5. Reczne przenoszenie pod g6re - po pochylniach, schodach, itp

_ktflrych

maksymalny ka_t nachyienia przekracza 3Q". a wysokoic 5 m - ciezarow o
masie przekraczaja.cej:

1)

8 kg -

przy pracy stalej.

2) 15 kg - przy pracy dorywczej too 4 razy na godzine w czasie zmiany
roboczej).

6. Przewozenie ciezarfiw o masie przekr

1) 50 kg - przy przewozeniu na uczkach jednoko^owych.
1.022001

Wykaz prac wzbronionych kobietom - R.

2) 80 kg
3J

- przy przewozeniu na wozka;n 2,

300 kg

-

przy przewozeniu

3 i

4-kolowych,

na wozkach po szynach.

Wyzej podane dopuszczalne masy cigzarcw Qbejmuja. rowniez mas? urza_dzenia
trensportowego i dotycza. przewozenia ci?zar6w po powierzchni rownej,
twardej

i

gladkiej

o

pochyieniu nie p^zekracza ja.cym:

2%

-

przy pracach wymienionych w pkt 1

1%

-

przy

i

2,

pracach wymienionych w pkt 3.

W przypadku przewozenia ciezarow po powierzchni nierownej w sposob
okreslony w pkt 1 1 2, masa ciezarOw nie moze przekraczac 60% wielkosci
podanych

7.

Dia

w tych

punktach.

kobiet w cia.zy lub karmiqcych pisrsia.:

1) wszystkie prace, przy ktorych najwyzsze wartosci obciqzenia pracq
fizyczna.. mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy,
przekraczaja. 2900 kj na zmian? robocza,,

2) prace wymienione w ust. 2-6, Jezel 1 wystepuje przekroczenie 1/4
okreslonych w nich wartosci,

3)

prace w pozycji

wymuszonej.

4) prace w pozycji stoj^cej Iqcznie ponsd 3 godziny w czasie zmiany"
roboczej.

II.

Prace w mi krokl imacie zimnym.

Dla

gora.cyrn i

zmiennym

kobiet w cia.zy lub karmia.cych piersia.:

1) prace w warunkach, w ktorych wskaznik PMV (przewidywana ocena ^rednia)
okreslany zgodnie z Polsk^ Normq, jest wiekszy od 1.5.
2) prace w warunkach, w ktorych wskaznik PMV (przewidywana ocena srednia)
okreslany zgodnie z Polska. Norm^,
3)

prace w srodowisku,
powietrza

III.

Prace w
Dl a

w ktorym wystepujq nagle zmiany temperatury

w zakresie przekraczajacyrri 15X.

halasie

kobiet

jest mniejszy od -1,5,

w

i

drganiach

cia.zy.

1) prace w warunkach narazenia na halas,

ktorego:

a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowegolub do
przecietnego tygodniowego, okreslonego w Kodeksie pracy,
'1c:crt» C PolsVtc Pra^O - W>dawnicl«t Kompuicrowt
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wymiaru czasu pracy prze.<ra:za wartosc 65 dB.
b)

szczytowy poziom dzwiek. C przekracza wartosc 130 dB,

c) maksymalny poziom dzwie'u A przekracza wartosc 110 dB.
2) prace w warunkecn narazenU r.a ha^as infradiwiekowy.
a)

ktorego:

rownowazny pozicm cisni-.U c^stycznegi skorygcwany

charakterystyka. czgs* of iwcsci o,a G, ocniesiony do 8-g3ozinne-,.
dobowego lub przecigtnssc tygod.iowego, okreslonego w rCcae<sie
pracy, wym'eru czasu precy przeKrscze wartosc bb cy,

b) szczytowy nieskorygowany poziom cisnienia akustycznego
orzekracza wartosc
3)

prace w v;arunka

135 c3.

:h narazem'a na hales ultradzwi ?kowy,

ktorego:

a) rownowazne pozio^y ciSnienia ekustyczrego w pas^.ach tercjcwy.n

c czGstctliwosciach srockowych od 10 kHz do 40 kHz, ocmesion.
do 8-godzinnego dobowego lub do przeci?tnego tygodniowego.
okreslonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy,

b) maksymalne poziomy cisnienia akustycznego w pasrnach tercjowych
o cz?stotliwosciowych srodkowych od 10 kHz do 40 kHz

- przekreczaje. wartosci podane w tabeii:

Cz? stotliwosc

Rownowazny oozic- cisniGniaj
Maksymalny poziom
akustyczr.sgo odniesiony
jcisnienie akustycznego

srodkowe

pasm tercjowych

do 8-godzinnego dobowego lub

(kHz)

do

przecietnego

CdB)

tygodniowego

ckreslonego w Kodeksie pracy

wymiaru czesu pracy (dB)
10;

12,5;

77

16

110

20
102

25

31,5;

100

107

40

125
13C

prace w warunkach narazenU na d-ganie dzialaja.ee na crg=niz~
przez koriczyny gorne,

ktorych:

a) wartosc s.my wektorowej skutecznych, wezonych tzestotliwosciowe
przyspieszen drgari wyznaczonych dla trzech skl5dowych_
kierunkowych X, Y. Z, przy 8-godzinnym dzialaniu drgan na
organizm,
Vk-ccms C PaliVM

KJinpmewwc

przekracza 1 m/s2.

Edyejl' SLm pnwny 1 03 2003
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b)

maksymaina wartosc sumy w=<tcrowej
czestotliwosciowe
skladowych
minut

i

przyspieszen

kierunkowych X,

krotszych,

Y.

skutecznych,

Z.

przekracze 4

dla

IV.

Dla

1)

kobiet w

trwaja_cych

30

drgania o ogolnytn

organize cz-owieke.

Prace narazaja.ce na dziatanie pdl

jonizuja.cego i
1.

na

ekspozycji

trzech

m/s2,

5) wszystkie prace w warunkach israzenia na
oddzialywaniu

wazonych

drgan wyznaczonych dla

e 1 e<tromagnetycznych .

promieniowania

nadf i oletowego oraz p-ace przy monitorach ekranowych

ci^zy:

prace w zasiegu pol

el ektromagnety :z>-.ych o nat?zen1ach przekraczaja.cych

wartosci

bezpiecznej,

dla

strefy

2) prace w srodowisku. w ktorym wysteouje przekroczenie 1/4 wartosci
najwyzszych dopuszczalnych natezen promieniowania nadfioletowego,
okreslonych w przepisach w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
3)

prace w warunkach narazenia na prcniieni owani e jonizuja.ce
okreslonych

w przepisach

prawa

atcnowego,

4) prace przy obsiudze monitorow ekrenowych -

powyzej 4 godzin na dobe.

2. Dla kobiet karmia.cych piersi^ - prace w warunkach narazenia na
promieniowanie jonizujqce okreslonych w przepisach prawa

atomowego.

V. Prace pod ziemiq, ponizej poziomu gruntu i na wysokosci
1. Prace pod ziemia. we wszystkich kopalm'ach. z wyjqtkiem pracy:

l

1) na stanowiskach kierowniczych, nie wymagaja.cej stalego przebywania pod
ziemia,

i

wykonywania pracy fizycznej,

2)

w sluzbie zdrowia,

3)

w okresie studiow.

w ramach szkolsnia

4) wykonywanej dorywczo i
2.

Dl a

kobiet w

zawodowego,

nie wymagaja.cej pracy fizycznej.

ciajy:

1) prace na wysokosci - poza stalymi galeriami, pomostami , podestami i
innymi stalymi podwyzszeniami , pcsiadaj^cymi pelne zabezpieczenie przed
upadkiem Cbez potrzeby stosowania srodkow ochrony indywidualnej przed
upadkiem), oraz wchodzenie i schoczenie po drabinach i kiamrach,
2)

prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych.

-[■:c«us C Pohtic Pra*o - Wydawniciwa iComputciowt
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VI.

Prace w podwyzszonym Tub obnizonym cis'nieniu
Ola

kobiet

w cia.zy

prace w warunkach

VII.

Prace w
D1 a

1)

w

VIII.

^

paleczka.

przy obstudze

Prace w

Dla

lub

karmi a,cych

ospy wietrznej

cytomegalii,
prace

ciqzy

prace nurkow oraz wszystkie

polpasca,

listeriozy,

^iruseui zapalenia
'^iaser!

rozyczki ,

karmia^cych

wqtroby
wirusem

typu B,
HIV,

wirusem

tcksoplazmoza.,
chorobami

na dzialanie szkccliwych
lub

biologicznymi

pie^sia,:

zakazenia:

i

-

czynnikami

zwierza^t dotknietych

narazeniu

kobiet v; cia.zy

piersi^

lub obnizonego cisnienia.

szkodliwymi

stwarzaja.ce ryzyko

wirusem

2)

karmiqcych

podwyzszonego

kontakcie ze

kobiet

prace

lub

zakaznymi

substancji

16

nwazyjnymi

chemicznych

pie^sia,:

1) prace w narazeniu na dziatanie czynnikow rakotworczych 16o
prawdopodobnym dzialaniu

rakotworczym,

okre^lonych w odrebnych

przepisach,

2)

prace w narazeniu na nizej wymienione substancje chemiczne niezaleznie
od

ich

stezenia

w

-

chloropren,

-

2-etoksyetanol,

-

etyienu

-

1eki

-

mangan,

-

2-metoksyetanol ,

-

o>6w

i

jego

-

rtec

i

jej

-

styren,

-

syntetyczne

-

wegla

-

preparaty

srodowisku

pracy:

dwubromek,

cytostatyczne,

w

3)

zwia.zki

zwia,zki

organiczne

organiczne

estrogeny

i

i

i

ni eorgani czne,

ni eorgani czne,

progesterony,

dwusiarczek,
do

ochrony

roslin,

prace w narazeniu na dzialanie rozpuszczal nikow organicznych,
ich

stezenia

ru% C PeltVtc Pii*q - W>tUwnici»i Konipuicrowc

w srodowisku pracy przekraczaja. wartosci
EJycja1 ?un prawn/1 I 02.2001

1/3

jezeli

najwyzszych
Jtuona 5

Wykaz prac wzbronionych kobietom - R.
dopuszczalnych
IX.

Prace

Dla

groza.ce

st?zeri.

ciezUmi

kobiet w ciqzy

Tub

urazami

karmi a,cych

16psychicznymi

piersia.:

1)

prece w wymuszonyni rytrcie pracy

2)

prace wewna_trz zbiornikow

3)

prace stwarzajqce ryzyko ci^zkiegc urazu fizycznego lub psychicznego,
np. gaszenie pozarow, udzial w akcjach ratownictwa chemicznego.
usuwanie skutkdw awarii, prace z nateria^ami wybuchowymi , prace przy
uboju zwierzqt hodov/lanych oraz obsludze rozplodni kow.

(brzmienie par.

wprow.

rozp.

R.

rozporz^dzenie w sprawie wykazu
Nr

fi zycznymi

127,

poz.

1092)

W

i C Pofikie Prawo - Wydj^Tirci*J Ka^puicmwc

Edvcja Jian prawnj: 1.02,2003

i

{np.

na

tasmie),

kana'cw,

M.

z cnia

30

lipca

prac wzbronionych

2002

r.

zrcieniaja.ce

kobietom,

Dz.

U.

2002

r

'V-

Zalqcznik Nr 2
do Reguiaminu Pracy
Urz^du Gminy Psary

zdnia 15 maja2003 r.

TABELA NORM
przydzialu odziezy i obuwia roboczego.

Stanowisko pracy

Zakres wvposazenia

SPRZA.TACZKA

chustka

fartuch roboczy

ARCHIWISTA

L2 m-cy

12 m-cy

obuwie profilaktyczne

12 m-cy

^amizelka ocieplana

3 okr. zimowe

rgkawice gumowe

do zuzycia

PALACZ,ROBORNIK,DOZOK(JA czapka drelichowa

ROBOTNIK KOMUNALNY

3rzewidziany okres
uzywalnosci

36 m-cy

ubranie drelichowe

24 m-cy

kamizelka ocieplana

3 okr. zimowe

koszula flanelowa

1 sezon opalowy

trzewiki ochronne

36 m-cy

buty gumowe filcowe

3 okr. zimowe

r§kawice ochronne

1 sezon opalowy

czapka drelichowa

12 m-cy

ubranie drelichowe

12 m-cy

koszula flanelowa

12 m-cy

trzewiki ochronne

12 m-cy

buty gum/filcowe
kamizelka ocieplana

2 okr. zimowe

kurtka przeciwdeszcz.

36 m-cy

re_kawice ochronne

do zuzycia

fartuch drelichowy lub

24 m-ce

2 okr. zimowe

satynowy

buty ocieplane

24 m-ce

ADMINISTRATOR BUDYNKU

czapka drelichowa

3 sez. opatowe

PALACZ SEZONOWY

ubranie ocieplane

3 sez. opalowe

koszula flanelowa

1 sez. opalowy

trzewiki ocieplane

3 sez. opatowe

rgkawice ochronne

1 sez. opalowy

poniesionych przez pracownika.

Wyplata ekwiwaientu nast^powac bedzie na podstawie przedlozonych przez pracownika
rachunkow.

2:

Zarzadzenie

Nr SA. 0137/2/97

Wojta Gminy Psary
zdnia 10 pazdziernika 1997 r.
Wsprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urz?du Gminy w Psarach.

Na podstawie art. 33 ust .5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzadzie terytorialnym ,
tekst jednolity- Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz.74 w zwiazku z & 28 Statutu Gminy Psary
przyj?tego uchwala.Nr XXII /108/86 Rady Gminy Psary z dnia 26 czenvca 1996 r.
Zarzadzam
&1

Dokonac zmiany & 5 Zarzadzenia Nr SA. 0137/1/96 r. Wojta Gminy Psary z dnia
04 listopada 1996 r. w sprawie przyj?cia Regulaminu Pracy Urz?du Gminy w Psarach w
sposob nastejpujacy:
1. &5w/w Zarzadzenia otrzymuje brzmienie:

„ Za wykonanie Zarzadzenia czyni? odpowiedzialnym Kierownikow Referatow Urzedu

Gminy tj: Z-c? Wojta , Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy"
&

2

„.'
'

W regulaminie Pracy Urz?du Gminy w Psarach zmienic zapisy nastejnyacych &:
1. & 12 ust.9 otrzymuje brzmienie:

„ Pracownicy , ktorych czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin dziennie moga. korzystac
z 15 minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy.

Przenva przeznaczona moze bye na spozycie posilku.

W czasie przerwy w pracy nie mozna opuszczac budynku Urz?du Gminy.
Przenva w pracy nie moze zaklocac, funkejonowania Urzedu Gminy i powodowac przerw w
pracy Urz?du Gminy. „
2.

&14ust.2 otrzymuje brzmienie:

Przyjscie do pracy pracownicy potwierdzaja podpisem w liscie obecnosci, ktora
znajduje si? w sekretariacie Urz?du Gminy. Pracownik sekretariatu przedktada Wojtowi
Gminy codziennie list? obecnosci niezwlocznie po rozpocz?ciu godzin pracy Urzedu
Gminy. „

3. & 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,. Pracownik maja^cy zamiar wykorzystac urlop wypoczynkowy , zgodnie z planem
urlopow na dany rok tub poza planem urlopow sklada jeden dzien wczesniej wniosek o
urlop , ktory musi bye podpisany przez Kierownika Referatu , przez pracownika
ubiegaja^cego si? o urlop oraz przez pracownika przejmuia_cego zast?pstwo .Wniosek o
urlop skiada si? w sekretariacie Urz?du Gminy. „

^

^*

& 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Pracownik moze opuscic stanowisko pracy w godzinach pracy Urzedu Gminy w celach
siuzbowych czy tez osobistych po uprzednim uzyskaniu zgody Kierownika Referatu.
W celu wyjscia osobistego pracownik przedklada ustny umotywowany wniosek dotycza^cy
wyjscia osobistego w godzinach pracy Urze_du Gminy - Kierownikowi Referatu ,
natomiast pracownicy zajmujqcy samodzielne stanowiska pracy - Sekretarzowi Gminy „

5. Dopisuje si? & 16 ust. 3 o brzmieniu :

,,Kazdorazowe opuszczenie stanowiska pracy i czas trwania nieobecnosci, pracownik
ktory uzyskal zgode_ Kierownika Referatu obowiazany jest bezwzl?dnie wpisac w :
rejestrze wyjsc sluzbowych

-

rejestrze polecen wyjazdu shizbowego / delegacji /
rejestrze wyjsc osobistych

kt6re znajduja_si? w sekretariacie Urzedu Gminy. Pracownik obowiazany jest rowniez
wpisac w w/w rejestry godziny powrotu „

6.

& 16 ust. 3 oznacza siejako ,,&16,ust.4,,

7.

& 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Po zakonczeniu pracy Urzedu Gminy w budynku moga_przebywac: Wojt, Z-ca Wojta,

'Sekretarz Gmiriy, Skarbnik Gminy, Z-ca KierownikaUSC, pracownicy pelniacy dyzur
zgodnie z odpowiednim harmonogramem ustalonym przez Kierownikow Referat6w,
oraz pracownicy obshagi tj, sprzataczki i robotnicy gospodarczy / dozorcy / zgodnie z
indywidualnymi rozkladami czasu pracy jak rowniez inni pracownicy Urz?du Gminy

jedynie za zgoda.Kierownik6w Referatow.

Pozostanie po godzinach pracy w budynku Urz?du Gminy wymaga kazdorazowo,
pisemnego zlecenia wykonania pracy przez Kierownikow Referatow.

Pozostanie w pracy - po godzinach pracy Urze.du Gminy wymaga rowniez wpisu w
„ Rejestrze osob przebywaja^cych w budynku Urze_du Gminy w Psarach po godzinach
pracy „ znajdujacego si? w sekretariacie Urz?du Gminy.
8.

& 18 ust. 2

otrzymuje brzmienie:

„ Spoznienie si? do pracy , pracownik jest obowiazany usprawiedliwic u Wojta Gmmy,
bezposrednio po przybyciu do pracy „ .
&

3.

Zmiany regulaminu pracy wchodza, w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia.

