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Załącznik do zarządzenia nr 12/2018 
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Bia łej 

Regulamin niniejszy ust porządek wewnętrzny w Gminnym Centrum Kultury w Bia łej oraz 
określa związane z proce m pracy prawa i obowi ązid pracowników i pracodawcy w oparciu o 
przepisy Kodeksu Pracy. 

obowiązki pracodawcy i pracownika 

1. Gminne Centrum 	w Białej - zwany dalej pracodawc ą  zobowiązany jest do: 

1) przydziału pracy zodnie z umową  o pracę , 
2) przeciwdziałania d"skryminacji w zatrudnieniu, w szczególno ści ze względu na płeć , wiek, 

niepełnosprawnoś4, rasę , religię, narodowość , przekonania polityczne, przynale żność  
związkową, pocholzenie etniczne, wyznanie, orientacj ę  seksualną, a także bez względu na 
zatrudnienie na czs okre ślony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, 

3) organizowania pr4y w sposób zapewniaj ący pełne wykorzystanie czasu pracy jak równie ż  
osiąganie przez pr4cowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień  i kwalifikacji, wysokiej 
wydajności i należ tej jakości pracy, udzielania pracownikom podejmuj ącym pracę  pełnej 
informacji dotyczej powierzonych im zadań, sposobu wykonywania pracy na 
wyznaczonych sl

oo
owiskach, zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracyaz systematycznego szkolenia pracowników z zakresie bhp i ppo ż ., 
4) informowania praowników o ryzyku zawodowym, które wi ąże się  z wykonywaną  pracą. 

Pracownicy infornowani s ą  o rynku zawodowym przez s łużbę  bhp podczas szkolenia 
wstępnego oraz s4oleń  okresowych. Każdy pracownik otrzymuje kartę  analizy ryzyka 
zawodowego na s"oim stanowisku pracy, 

5) terminowego wypł cania wynagrodzenia za pracę, 
6) kierowania pracowników na badania profilaktyczne 
7) dopuszczania do płacy wyłącznie pracowników, których stan zdrowia gwarantuje 

bezpieczne wykon, mie powierzonej pracy, 
8) dokonywania wnikliwej i bezstronnej oceny kwalifikacji i przydatno ści pracownika, 
9) prowadzić  dokum4ntację  stosunku pracy oraz akta osobowe pracowników, 
10)szanowania godnoci i innych dóbr osobistych pracownika, 
11)informowania o m$liwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a 

pracowników zatrmdnionych na czas okre ślony - o wolnych miejscach pracy, 
12)przeciwdziałania mobbingowi - polegaj ącemu na podejmowaniu dzia łań  lub zachowań  

dotyczących pracownika lub skierowanych przeciwko pracownikowi, a polegaj ących na 
uporczywym i dłuotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywo łującego u niego 
zaniżoną  ocenę  prydatności zawodowej, powoduj ące lub mające na celu poniżenia lub 
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespo łu pracowników. 

2. Przez nawiązanie stos 	pracy pracownik zobowiązuje się  do wykonywania pracy okre ślonego 
rodzaju na rzecz pracodacy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawc ę, a praco dawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

3. Pracownik jest zobowiązany w szczególno ści do: 

1) przestrzegania ust onego w zak ładzie pracy porządku i czasu pracy 
2) zakazu samowolne (o opuszczania stanowiska pracy 
3) dbania o mienie zacładu pracy 



4) przestrzegania w t4jemnicy informacji, których ujawnienie mog łoby narazić  pracodawcę  na 
szkodę , 

5) przestrzegania zakizu wykonywania bez zgody pracodawcy jakicbkolwiek us ług, wyrobów 
lub przedmiotów na użytek własny lub osób trzecich, przy u życiu narzędzi, surowców i 
materiałów pracodwcy, 

6) przestrzegania w 
7) podnoszenia swoi 
8) przestrzegania pr,  
9) uprzedzenia prac 

wiadomych oraz: 
czasie jej trwania 

10)palenie tytoniu i 
przeznaczonych. 

4. Za szczególnie rażące 
1) złe i niedbałe wy 

także wykonywa 
2) samowolne opusz 
3) nieprzybycie do p 
4) stawienie się  do p 

miejscu pracy, 
5) załdócenie porząc 
6) nie wykonywanie 
7) nieprzestrzeganie 
8) niewłaściwy stosi 

naruszenie godno 
9) nieprzestrzeganie 

5. Pracownik ma prawo 
mu odpowiednich waru 
zagwarantowanych pra 

6. Pracownicy maj ą  pi 
korzystaniu z różnych  

ładzie zasad współżycia społecznego, 
kwalifikacji zawodowych, 
„isów i zasad bhp oraz ppoż , 
iwcy o niemożności stawienia się  do pracy z przyczyn wcze śniej 
yiadomienia go o przyczynie nieobecno ści w pracy i przewidywanym 
terminie i sposobie okre ślonym w regulaminie, 
pierosów jest dozwolone tylko i wy łącznie w miejscach do tego 

uszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy uważa się : 
iywanie pracy i niszczenie materia łów, urządzeń  i maszyn, wyrobów a 
prac niezwiązanych z zadaniami wynikaj ącymi ze stosunku pracy 
,nie stanowiska pracy, 
y lub spóźnienie bez usprawiedliwienia, 
y w stanie wskazuj ącym na spożycie alkoholu oraz jego spożywanie w 

i spokoju w miejscu pracy, 
leceń  przełożonych lub pracodawcy, 
emnicy służbowej, 
k do przełożonych, wspó łpracowników, klientów, dzieci i m łodzieży, 
osobistej, 
episów i zasad bhp oraz ppoż . 

poszanowania przez prze łożonych jego godno ści osobistej, zapewnienia 
w pracy i realizacj ę  wszystkich uprawnień  pracowniczych 
i pracy. 

do otrzymywania (w miarę  możliwości pracodawcy) pomocy w 
i szkolenia i dokształcania zawodowego. 

7. Pracownik w miarę  zwi kszania swoich kwalifikacji zawodowych, osi ągania dobrych wyników 
w pracy, powinien mieć  zapewniony awans zawodowy oraz powinien by ć  uwzględniony w 
wyróżnieniach i nagrodach.  

Czas pracy 

1. Czasem pracy jest zas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy wjego 
siedzibie lub innyni miejscu wyznaczonym do wykonywania powierzonych czynno ści. 

2. Czas pracy wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w miesi ęcznym okresie 
rozliczeniowym. 

3. Ustała się  następuj4ce godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: 8.00-16.00 oraz 13.00-
21.00. 

4. Do czasu pracy wlicza si ę  przerwę  w pracy przeznaczon ą  na spożycie posiłku trwaj ącą  15 
minut. 

5. Pracowników zatr4dnionych w niepe łnym wymiarze czasu pracy obowi ązują  godziny pracy 
ustalone indywidu4lnie przez pracodawc ę . 



6. Pracodawca może ista1ać  pracownikowi czas pracy uzale żniony potrzebami zak ładu pracy 
w wymiarze niepr$ekraczaj ącym średnio 40 godzin tygodniowo. 

7. Pracownik obowią any jest do punktualnego rozpoczynania pracy, co powinien potwierdzi ć  
codziennie podpisem na liście obecno ści. 

8. Praca wykonywana w godzinach od 22.00 - 6.00 jest w my śl regulaminu prac ą  w porze 
nocnej. Za prac ę  m godzinach nocnych przysługuje dodatek w wysoko ści 20% na zasadach 
określonych przepsami Kodeksu Pracy. 

9. Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywa ł  pracę  w dniu wolnym od pracy, 
przysługuje dzień  „ yo1ny w innym wyznaczonym w tym celu terminie. Dni wolne z tego 
tytułu na wniosek racownika lub za jego zgodą  mogą  być  także udzielone po upływie 
okresu rozliczenioyego, najpóźniej do końca następnego okresu rozliczeniowego. 

10. Praca wykonywa$ ponad ustalone normy czasu pracy stanowi prac ę  w godzinach 
nadliczbowych. G4dziny nadliczbowe nie mogą  przekroczyć  dla poszczególnego 
pracownika 4 god4n na dobę  i 150 godzin w roku kalendarzowym. 

11. W przypadku prze1roczenia na danym stanowisku pracy najwyższych dopuszczalnych 
stężeń  i natężeń  czynników szkodliwych dla zdrowia praca w godzinach nadliczbowych jest 
zabroniona. 

12. Pracownikowi pr sługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku. 

13. Pracownikowi pr sługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin 
nieprzerwanego o oczynku, obejmuj ącego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku dobowego. W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w 
związku z przej ści m na inną  zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, 
tygodniowy odpoczynek może obejmować  mniejszą  liczbę  godzin, jednak nie krótszy ni ż  24 
godziny. Odpocz ek powinien przypadać  w niedzielę. Niedziela obejmuje 24 kolejne 
godziny, poczynaj c od godziny 6.00 w tym dniu. 

14. Za pracę  w godzin ch nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przys ługuje 
dodatek okre ślony w art. 151 (1) Kodeksu Pracy. 

15. Pracownicy mogą  ozostawać  w zakładzie po godzinach pracy tylko i wy łącznie za zgodą  
pracodawcy. 

Usprawiedliwienie nieobecno ści i spóźnień  

1. O niemożności sta ienia się  do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien 
uprzedzić  pracoda cę . 

2. W razie niestawien.a się  do pracy pracownik ma obowi ązek zawiadomić  pracodawcę  
o przyczynie nieob cności, przewidywanym czasie jej trwania - niezw łocznie, nie później 
jednak niż  w drugi dniu nieobecno ści w pracy, osobi ście, telefonicznie, mailowo, za 
pomocą  poczty lub przez inne osoby. Niedotrzymanie tego terminu mog ą  usprawiedliwić  
tylko nadzwyczajn okoliczności. 

3. W przypadku zawi domienia przez pocztę, za datę  zawiadomienia uważa się  datę  stempla 
pocztowego. 

4. W przypadku niedc,trzymania powyższych terminów wobec pracownika b ędą  wyciągnięte 
konsekwencje służ  owe. 

5. Niezależnie od zam iadornienia, pracownik jest zobowi ązany usprawiedliwi ć  nieobecność  w 
pracy bądź  spóźnie úe, przedstawiaj ąc niezwłocznie pracodawcy przyczyny, a na żądanie 
dowody usprawied iwiające nieobecno ść  lub spóźnienie. 

6. W razie choroby sv rojej lub członka rodziny, pracownik ma obowi ązek przedłożyć  wydruk 
zaświadczenia lek skiego lub zaświadczenie lekarskie. 

7. Nieobecność  w pra y lub spóźnienie do pracy usprawiedliwiaj ą  przyczyny 
uniemożliwiające s zwienie się  do pracy, a w szczególno ści: 

1) niezdolność  do pra y spowodowana chorobą  pracownika 



2) odsunięcie od prac r na podstawie za świadczenia (decyzji) lekarza, komisji lekarskiej lub 
inspektora sanitarnego, je żeli pracodawca nie zatrudni pracownika przy innej pracy 
odpowiedniej do jego stanu zdrowia 

3) leczenie uzdrowisl.owe, je śli jego okres został  uznany zaświadczeniem lekarskim za okres 
niezdolności do pr cy z powodu choroby 

4) choroba członka rc dziny pracownika wymagaj ąca sprawowania przez pracownika osobistej 
opieki. 

8. Za czas nieprzepraowany z powodu spó źnienia się  pracownika do pracy pracownik 
zachowuje prawo 4o wynagrodzenia jeżeli odpracował  czas spowodowany spóźnieniem w 
tym dniu lub innyr1, lecz nie później niż  w ciągu 7 dni, a w szczególnych przypadkach w 
terminie później sz"m wyznaczonym przez pracodawc ę . 

Zwolnienie z pracy 

1. 	Załatwianie przez racownika spraw osobistych i innych niezwi ązanych z pracą  zawodową  
powinno odbywać  siç w czasie wolnym od pracy. 

2. W razie koniecmoci załatwienia spraw w czasie godzin pracy, decyzj ę  o udzieleniu 
pracownikowi zwolnienia na czas niezbędny do ich realizacji podejmuje pracodawca. Za 
czas zwolnienia od pracy, o którym mowa wyżej pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, 
jeżeli odpracował  4zas zwolnienia. Odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach 
nadliczbowych. 

3. Pracownikowi przsługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w 
razie: 

1) ślubu pracownika przez 2 dni 
2) urodzenia się  dziecka pracownika - przez 2 dni 
3) zgonu i pogrzebu ałżonka, dziecka, ojca lub matki - przez 2 dni 
4) zgonu i pogrzebu s ostry lub brata, te ściowej lub teścia, babki lub dziadka albo zgonu innej 

osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpo średnią  opieką  - przez 1 
dzień . 

4. Pracodawca jest ró ież  zobowiązany zwolnić  pracownika od pracy w trybie i na zasadach 
określonych odręb ymi przepisami, a w szczególno ści Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej 2 , 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecno ści w 
pracy oraz udzielaráa pracownikom zwolnie ń  z pracy. 

Urlopy wypoczynkowe 

1. Pracownikowi przy sługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego p łatnego urlopu 
wypoczynkowegow wymiarze i na zasadach okre ślonych przepisami Kodeksu Pracy. 

2. Pracownik nie mo2 e zrzec si ę  prawa do urlopu. 
3. Na uzasadniony wiáosek pracownika, za zgod ą  pracodawcy urlop może być  podzielony na 

części. Co najmnie jedna część  urlopu powinna obejmować  nie mniej niż  14 kolejnych dni 
kalendarzowych. 

4. Wypłata áwiadczen •a urlopowego nast ępuje przed wykorzystaniem urlopu 
wypoczynkowego. 

5. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić  na wniosek pracownika umotywowany wa żnymi 
przyczynami. Przeuni ęcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych 
potrzeb pracodawcr, je żeli nieobecno ść  pracownika spowodowa łaby poważne zakłócenie 



toku pracy. 
6. Pracodawca jest o owiązany udzielić  na żądanie pracownika i w terminie przez niego 

wskazanym nie wi cej niż  4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownika 
zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 

7. Odwołać  praco a z urlopu można w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych 
okolicznościami nieprzewidzianymi w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu. 
Koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem go z urlopu ponosi 
pracodawca. 

*6 
Wypłaty wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie za pracç płatne jest miesięcznie, do 5 dnia miesiąca następnego za 
poprzedni miesiąc. 

1) Jeżeli dzień  wypłaty j es t dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wyp łaca się  w dniu 
poprzedzaj ącym. 
2 ) Wypłata wynagrodzeniEL dokonywana jest do rąk własnych pracownika lub osoby pisemnie 
przez niego upoważnionej W przypadku wyrażenia przez pracownika pisemnej zgody, 
wynagrodzenie może być  rzekazane na wskazane konto w banku. 
3) Wynagrodzenie przysłu je za pracę  wykonaną. Za czas nie wykonywania pracy pracownik 
zachowuje prawo do wym grodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowi ą . 

2.Dodatek za wieloleti iq  pracę  
1) Pracownikowi p sługuje prawo do dodatku za wieloletni ą  pracę . 
2) Pracownikowiprzyslugujedodatekzawieloletniqpracçwwysoko ściwynoszqcejpopiçciu 

latach pracy 5% esięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za 
każdy dalszy rok p acy aż  do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

3) Do okresu pracy, o którego zależy nabycie prawa do dodatku za wieloletni ą  pracę  i 
wysokość  tego dod atku zalicza się  okresy składkowe ustalone wg przepisów emerytalno- 
rentowych, zwane lalej stażem. 

4) Podstawę  obliczan a dodatku za wieloletnią  pracę  stanowi wynagrodzenie zasadnicze za 
czas przepracowan . Dodatek stażowy jest wypłacany w stałej wysokości również  za okres 
pobierania zasiłku horobowego. 

Podstawy wymiaru składe na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne nie stanowi ą  m.in. 
składniki wynagrodzenia, lo których pracownik w my śl postanowień  układów zbiorowych pracy 
lub przepisów o wynagro zeniu ma prawo do zasi łku chorobowego, macierzyńskiego, 
opiekuńczego, świadczenià rehabilitacyjnego, jeżeli są  wypłacane za okres pobierania 
wynagrodzenia lub zasi łku (*2  ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie szczegółowych ad ustalania podstawy wymiaru sk ładek na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe). 
3. Z wynagrodzenia za pr ę  - po odliczeniu składek na ubezpieczenia spo łeczne oraz zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych podlegaj ą  potrąceniu tylko następujące należności: 
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń  
alimentacyjnych 

2) sumy egzekwowane na ocy tytułów wykonawczych na pokrycie nale żności innych niż  
świadczenia alimentacyjne 

3) zaliczki pieniężne udzi$one pracownikowi 
4) kary pieniężne przewid4ane w art. 108 Kodeksu Pracy 
4. Potrąceń  dokonuje się  na zasadach okre ślonych w art.87 Kodeksu Pracy. 
5. Należności inne niż  wylmien.ione  w art.87 KP mogą  być  potrącane z wynagrodzenia 

pracownika tylko za jego zodą  wyrażoną  na piśmie zgodnie z art.91 Kodeksu Pracy. 



Nagrody i wyróżnienia 

1. Pracownikom, któi 
inicjatywy w pracy 
do osiągnięć  zakła1 

1) nagrody pieni ężnej 
2) pochwały pisemnej 
3) pochwały publicznej. 

2. O przyznaniu nagr 
3. Na podstawie Rozj 

października 2015 
poz. 1798 ) - praco 
pracy. 

zy poprzez wzorowe wype łnianie swoich obowiązków, przejawianie 
i podnoszenie jej wydajno ści oraz jako ści, przyczyniaj ą  się  szczególnie 
Lu, mogą  być  przyznane nagrody i wyróżnienia w formie: 

r określonej w punkcie 1 decyduje pracodawca. 
ządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 
sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U, z 2015 
wca przyznaje nagrody jubileuszowe w wysoko ści zależnej od stażu 

Kary porządkowe 

1. Za nieprzestrzegan przez pracownika ustalonej organizacji pracy i porz ądku, przepisów 
bhp, przepisów p1x4 a także przyj ętego sposobu potwierdzania przybycia i obecno ści w 
pracy oraz usprawi ł  liwiania nieobecno ści w pracy, pracodawca mo że stosować : 

1) karę  upomnienia 
2) karę  nagany. 

2. Za nieorzestrze 	przez pracownika przepisów bhp lub przepisów ppo ż ., opuszczanie 
pracy bez usprawi iwienia, stawianie si ę  w pracy w stanie nietrze źwości lub spożywanie 
alkoholu w czasie icy - pracodawca mo że również  stosować  karę  pieniężną. 

1) Kara pieniężna zaje 	przekroczenie, jak i za ka żdy dzień  nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, nie że być  wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a 
łącznie kary pieniężne nie ogą  przewyższać  1/10 części wynagrodzenia przypadaj ącego 
pracownikowi do wypłaty, dokonaniu potrąceń  określonych odrębnymi przepisami Kodeksu 
Pracy. 

3. Kara może być  zas sowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 
4. O zastosowanej kai e pracodawca zawiadamia pracownika na pi śmie, wskazując rodzaj 

naruszenia obowią  ç.ów pracowniczych i datę  dopuszczenia się  przez tego naruszenia oraz 
informując go o pr yie zg łoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis 
zawiadomienia skk la się  do akt osobowych pracownika. 

5. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa pracownik mo że w ciągu 
7 dni od dnia zawie lomienia go o ukaraniu wnie ść  sprzeciw. O odrzuceniu lub 
uwzględnieniu spr ciwu decyduje pracodawca. Nieodrzucenie sprzeciwu w ci ągu 14 dni od 
jego wniesienia jesi równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. 

6. Pracownik, który iiósł  sprzeciw może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o 
odrzuceniu tego spi eciwu wystąpić  do Sądu Pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego 
kary. 

7. Karę  uważa się  za i byłą, a odpis zawiadomienia usuwa si ę  z akt osobowych pracownika. 
po roku nienaganne pracy. Pracodawca mo że z własnej inicjatywy uznać  karę  za niebyłą  
przed upływem teg terminu. 

8. Kwoty pochodzące kar pieniężnych przeznacza si ę  na poprawę  warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy w z 



* 9  
Ochrona I pracy kobiet i pracowników opiekuj ących się  dziećmi 

Ustala się  następujące 

1. Wszystkie prace, p 
energetycznym net 
roboczą  a przy pra 

2. Ręczne podnoszen 
1) 12kg przy pracy stałej 
2) 3 kg kobietom w ciąży 
3)20kg przy pracy doryw 
4) 5kg kobietom w ciąży i 

3. Ręczne przenoszer 
do 5 metrów): 

1) 8kg przy pracy stałej 
2)2kg kobietom w ciąży i 
3)15kg przy pracy doryw 
4) 3,75kg kobietom w cią  

4. Kobietom w ciąży 
1) wszystkie prace, przy k 
wydatkiem energetycznyil 
roboczą  

szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet: 

y których wyższe warto ści obciążenia pracą  mierzone wydatkiem 
na wykonanie pracy przekraczaj ą  5000U (1200 kcal) na zmian ę  
dorywczej 20kJ/min (4,8 kcal na minut ę). 
i przenoszenie ciężarów o masie przekraczaj ącej: 

w okresie karmienia przy pracy sta łej 

okresie karmienia przy pracy dorywczej 
ciężarów pod górę  (pochylnie, schody o nachyleniu do 30° i wysoko ści 

okresie karmienia przy pracy sta łej 

i w okresie karmienia przy pracy dorywczej 
w okresie karmienia: 
rych najwyższe warto ści obciążenia pracą  fizyczną  mierzone 
netto na wykonanie pracy przekraczaj ą  2900U (696kca1) na zmianę  

2) prace w pozycji wymusonej (w przysiadzie lub pochylonej) 
3) prace w pozycji stoj ące ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej. 

5. Kobietom w ciąży zabrania się  wykonywać : 
1) pracy na wysokości, na lrabinach itp. 
2) pracy przy obsłudze moriitorów ekranowych powy żej 4 godzin na dobę  
Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać  w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, bez jej zgody 
delegować  poza stałe miejce pracy. 
Kobiet w ciąży i w okresie karmienia nie wolno zatrudnia ć  na stanowiskach pracy, na których 
występują  przekroczenia norm wymienionych w punktach 2-5, ponadto przy pracach wzbronionych 
kobietom w ciąży i w okreie karmienia wymienionych w regulaminie. 

6. Pracownika opieki,j ącego się  dzieckiem w wieku do czterech lat nie wolno bez jego zgody 
zatrudniać  w godziiach nadliczbowych, ani w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu 
pracy jak również  < telegowaé poza stałe miejsce pracy. Pracownikowi wychowuj ącemu 
przynajmniej iednq dziecko w wieku do 14 lat przys ługuje w ciągu roku kalendarzowego 
zwolnienie od prackr na 2 diii, z zachowaniem nrawa do wynarodzenia. 

7. Pracownica karmi a dziecko piersi ą  ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy 
wliczanych do czaj u pracy. Pracownica karmi ąca więcej niż  jedno dziecko ma prawo do 2 
przerw w pracy po 5 minut każda. Przerwy na karmienie mogą  być  na wniosek pracownicy 
udzielane łącznie. 

10 
Zatrudnianie miodocianych 

1. Młodocianym w: 
lat. 

2. Zabronione jest i 
3. Wolno zatrudniać  

1) ukończyli co na 
2) przedstawią  ś  

zdrowiu. 

u kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczy ła 18 

ianie osoby, która nie ukończyła 15 lat. 
tych młodocianych, którzy: 
ośmioletnią  szkołę  podstawową ; 

Iwo lekarskie stwierdzaj ące, że praca danego rodzaju nie zagraża ich 



4. Młodociany nie posi dający kwalifikacji zawodowych może być  zatrudniony tylko w celu 
przygotowania zawod wego. 

5. Pracodawca jest oboA iq=y zapewnić  młodocianym pracownikom opiek ę  i pomoc, niezbędną  
dla ich przystosowania się  do właściwego wykonywania pracy. 

6. Pracodawca jest obo ązany prowadzić  ewidencj ę  pracowników młodocianych. 
7. Pracownik miodocian3 ,  jest obowiązany dokształcać  się  do ukończenia 18 lat. 
8. Pracodawca jest obov4qzany zwolni ć  młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzi ęcia 

udziału w zaj ęciach szcoleniowych w zwi ązku z dokształcaniem się . 
9. Młodociany może być  atrudniony na podstawie umowy o prac ę  przy wykonywaniu lekkich prac. 
10. Praca lekka nie mo ż  powodować  zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego 

młodocianego, a także nie może utrudniać  młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. 
11.Pracodawca usta ła wyniar j rozkład czasu pracy m łodocianego zatrudnionego przy lekkiej pracy, 

uwzględniając tygodnlowq liczbę  godzin nauki wynikaj ącą  z programu nauczania, a tak że z 
rozkładu zajęć  szkoln3 ch młodocianego. 

12. Młodociany podlega wstçpnym badaniom lekarskim przed przyj ęciem do pracy oraz badaniom 
okresowym i kontrom 	w czasie zatrudnienia. 

13. Jeżeli lekarz orzekjiie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest 
obowiązany zmienić  odzaj pracy, a gdy nie ma takiej mo żliwości, niezwłocznie rozwiązać  
umowę  o pracę . 

14. Pracodawca jest obo ązany przekazać  informacje o ryzyku zawodowym, które wi ąże się  z pracą  
wykonywaną  przez nilodocianego, oraz o zasadach ochrony przed zagro żeniami również  
przedstawicielowi us wowemu młodocianego. 

15.Nie wolno zatrudniać  odocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz usta ła w drodze 
rozporządzenia Rada inistrów. 

* 11 
Równe traktowanie w zatrudnieniu 

1. Pracownicy są  ró o traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, 
warunków zatrudn lenia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia 
kwalifikacji zawo owych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność , 
rasę , religię, narod wość , przekonania polityczne, przynale żność  związkową, pochodzenie 
etniczne, wymani „ orientację  seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas 
określony lub nieo cr61ony albo w pełnym łub niepełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Równe traktowani w zatrudnienia oznacza niedyskryminowanie wjakikolwiek sposób, 
bezpośrednio lub 1 oftednio z przyczyn okre ślonych w pkt. 1. 

3. Za naruszanie zasady a się  różnicowanie przez równego traktowania w zatrudnieniu uważa  
pracodawcę  sytna i pracownika z jednej lub kilku przyczyn okre ślonych w pkt. 1, którego 
skutkiem jest w sz zególności: 

1) odmowa nawiązania lul kontynuowania stosunku pracy, 
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za prac ę  lub innych warunków zatrudnienia albo 
pominięcie przy awansowiniu lub przyznaniu innych świadczeń  związanych z prac ą, 
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe - 
chyba że pracodawca udoodni ł, że kierował  się  innymi względami. 

4. Zasady równego triktowania w zatrudnieniu nie naruszaj ą  działania pracodawcy polegaj ące 
na: 

1) odmowie zatrudnienia pracownika, je żeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, 
warunki wykonywania pry, warunki wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane 
pracownikowi, 
2) wypowiedzeniu pracowiikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, je żeli 
jest to uzasadnione przyc4rnami nie dotycz ącymi pracowników, 
3) stosowaniu środków, k1 re różnicują  sytuacj ę  prawną  pracownika ze względu na ochronę  



rodzicielstwa, wiek lub ni pełnosprawno ść  pracownika, 
4) ustalaniu warunków zairudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i 
awansowania oraz dostęp do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych z 
uwzględnieniem kryteriu stażu pracy, 
5) podejmowaniu przez o x61ony czas zmierzający do wyrównania szans wszystkich lub znacznej 
liczby pracowników wyró onych z jednej lub kilku przyczyn okre ślonych w pkt. 1. przez 
zmniejszenie na korzyść  tLkich pracowników faktycznych nierówno ści, w zakresie okre ślonym w 
pkt. 1. 

5. Pracownicy maj ą  rawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakow ą  pracę  lub za pracę  o 
jednakowej warto ś  i. 

6. Wynagrodzenie, o dórym mowa w pkt. S obejmuje wszystkie sk ładniki wynagrodzenia, bez 
względu na ich na.2 wç i charakter, a takżeinne świadczenia związane z pracą  przyznawane 
pracownikom w fo e pieniężnej i w innej formie niż  pieniężna. 

7. Pracami o jednako ej warto ści są  prace, których wykonywanie wymaga od pracowników 
porównywalnych walifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi 
w odrębnych przer isach lub praktyką  i doświadczeniem zawodowym, a także 
porównywalnej od owiedzialności i wysiłku. 

12 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Pracodawca ponos odpowiedzialno ść  za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zaldadzie 
pracy. 

2. Pracodawca jest obowiązany chronić  zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie 
bezpiecznych i higenicmych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi ągnięć  
nauki i techniki. W szczególno ści pracodawca jest obowiązany: 

1) organizować  pracę  w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
2) zapewniać  przestrzeganie w zak ładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawa ć  polecenia 
usunięcia uchybień  w tym zakresie oraz kontrolowa ć  wykonanie tych poleceń  
3) zapewniać  wykonanie nakazów, decyzji i zarz ądzeń  wydawanych przez organy nadzoru nad 
warunkami pracy. 

3. Pracodawca oraz osoba kieruj ąca pracownikami są  obowiązani znać  w zakresie niezbędnym 
do wykonywania ciążących na nich obowi ązków przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy 
oraz zasady bhp. 

4. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadaj ą  przepisom bhp i stwarzaj ą  bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca 
grozi takim niebe ieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzyma ć  się  od 
wykonywania prac,y zawiadamiaj ąc o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie 
się  od wykonania pracy nie usuwa zagro żenia pracownik ma prawo oddali ć  się  z miejsca 
zagrożenia zawiad miajqc o tym niezw łocznie przełożonego. 

5. Osoba kieruj ąca pr cownikami jest obowiązana: 
1) organizować  stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp 
2) dbać  o sprawność  środk „ w ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem 
3) organizować, przygotovrywaé i prowadzić  prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy praDy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi ązanymi z 
warunkami środowiska pr2.cy. 
4)dbać  o bezpieczny i higi niczny stan pomieszcze ń  pracy, wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność  ochrony zbiorolvej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
5) egzekwować  przestrzeg mie przez pracowników przepisów i zasad bezpiecze ństwa i higieny 
pracy 
6) zapewniać  wykonanie eceń  lekarza sprawuj ącego opiekę  zdrowotną  nad pracownikami 



6. Przestrzeganie pr 
szczególności pra 

1) znać  przepisy i zasady 
się  wymaganym egzamin 
2) wykonywać  pracę  w s 
wydawanych w tym zakr 
3) dbać  o należyty stan m 
4) stosować  środki ochroi 
indywidualnej oraz odzie: 
5) poddawać  się  wstępny] 
stosować  się  do wskazań  
6) niezwłocznie zawiador 
zagrożeniu życia lub zdrc 
znajdujące się  w rejonie 2 

7) współdziałać  z pracod 
bezpieczeństwa i higieny 

7. Zasady przyzna" 
ochrony indywidu 

Pracownicy wykonuj ący 
zaleconych przez lekarza  

isów i zasad bhp jest podstawowym obowi ązkiem pracownika. W 
iyrnk obowiązany jest: 
p, brać  udział  w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawa ć  
L sprawdzającym 
ób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowa ć  się  do 

poleceń  i wskazówek prze łożonych 
yn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy 
zbiorowej, a także używać  przydzielonych środków ochrony 
i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem 
okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i 

ć  przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo 
ja ludzkiego oraz ostrzec wspó łpracowników, a także inne osoby 
rożenia o grożącym im niebezpieczeństwie 

rcą  i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

tia pracownikom odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz sprz ętu 
riej następują  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
racę  z użyciem komputera winni mieć  pokryty koszt zakupu okularów 
wysokości zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Dyrektora jednostki. 

* 13 
Postanowienia ko ńcowe 

1. Codziennie w godz 
pracowniczych ors 

2. W kwestiach nieur 
3. Niniejsze przepisy 

pracowników. 

iach pracy pracownik ma prawo zg łaszać  wszelkie uwagi w sprawach 
sprawach dotyczących zakładu pracy. 
ulowanych wyżej stosuje się  odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy. 
chodzą  w życie po wcześniejszym podaniu ich do wiadomo ści 

Biała, dnia 11 październik 18r. 

YR 

sz 


