REGULAMIN PRACY
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chełmie

Ustalony w uzgodnieniu pomiędzy:
1) Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chełmie
reprezentowanym przez Zbigniewa Matuszczaka – Prezesa Zarządu i Andrzeja
Roguskiego – Wiceprezesa Zarządu oraz:
2) Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Chełmie reprezentowaną przez Przewodniczącego Ryszarda
Kowalskiego,
3) Komisją Zakładową ZZ „Kontra” przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Chełmie reprezentowaną przez Przewodniczącego Andrzeja
Mulawę,
4) Zarządem Zakładowym ZZ „Budowlani” przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Chełmie reprezentowanym przez Przewodniczącego Jerzego
Wosińskiego.
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Regulamin pracy przyjęto na podstawie:
a) art. 104-1043 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami),
b) art. 30 ust. 3-5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.
U. z 2015 r., poz. 1881),
c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom
zwolnień od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1632),
d) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62,
poz. 286 ze zmianami.),
e) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zmianami.).
§ 2.
1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa
i obowiązki pracodawcy i pracowników.
2. Szczegółowe zasady organizacji pracodawcy określa Regulamin organizacyjny.
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§ 3.
Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu pracy kaŜdego przyjmowanego do pracy
pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość
regulaminu stosownym oświadczeniem złoŜonym w formie pisemnej.
II. Podstawowe obowiązki stron stosunku pracy.
§ 4.
1. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami,
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak
równieŜ osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień
i kwalifikacji, wysokiej wydajności i naleŜytej jakości pracy,
3) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciąŜliwości pracy, zwłaszcza
pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
4) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynaleŜność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
a takŜe ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym
lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
5) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne
szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
7) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
8) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe lub szkoły wyŜszej warunki sprzyjające przystosowaniu się do
naleŜytego wykonywania pracy,
9) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
10) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich
pracy,
11) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta
osobowe pracowników,
12) informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąŜe się z wykonywaną pracą
oraz o zasadach ochrony przed tymi zagroŜeniami,
13) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współŜycia społecznego.
2. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie, nie później niŜ w ciągu 7 dni
od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości
okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
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§ 5.
1. Pracodawca ma prawo Ŝądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych
osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2. Pracodawca ma prawo Ŝądać od pracownika podania, niezaleŜnie od danych osobowych,
o których mowa w ust. 1, takŜe:
1) innych danych osobowych pracownika, a takŜe imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci
pracownika, jeŜeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez
pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której
one dotyczą. Pracodawca ma prawo Ŝądać udokumentowania danych osobowych osób, o
których mowa w ust. 1 i 2.
4. Pracodawca moŜe Ŝądać podania innych danych osobowych niŜ określone w ust. 1 i 2, jeŜeli
obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4 do danych osobowych, o których mowa
w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
§ 6.
1. Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do
poleceń przełoŜonych, które dotyczą pracy, jeŜeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
pracy lub umowy o pracę.
2. Podstawowym obowiązkiem Pracownika jest w szczególności:
1) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy (w tym przestrzeganie zakazu
oddalania się z miejsca pracy bez zezwolenia przełoŜonego, samowolnego zastępowania
innego pracownika w pracy),
2) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
3) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŜe przepisów
przeciwpoŜarowych (w tym niepalenie tytoniu w czasie pracy i miejscach
niedozwolonych, niezwłoczne informowanie przełoŜonego o zauwaŜonych zagroŜeniach
Ŝycia lub zdrowia ludzkiego i zaistniałych wypadkach przy pracy),
4) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5) przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
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6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współŜycia społecznego.
§ 7.
1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku
pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a takŜe bez względu na zatrudnienie na czas
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób,
bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust. 1, chyba Ŝe pracodawca udowodni,
Ŝe kierował się obiektywnymi powodami.
3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn
określonych w ust. 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej
korzystnie niŜ inni pracownicy.
4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego
postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje
w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników
naleŜących do grupy wyróŜnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w ust.
1, jeŜeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.
5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu ust. 2 jest takŜe:
a) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego
traktowania w zatrudnieniu,
b) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniŜenie lub
upokorzenie pracownika (molestowanie).
6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest takŜe kaŜde nieakceptowane zachowanie o
charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest
naruszenie godności lub poniŜenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się
składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).
§ 8.
1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeŜeniem ust. 2-4, uwaŜa się
róŜnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych
w § 9, którego skutkiem jest w szczególności:
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia,
albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z
pracą,
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje
zawodowe - chyba Ŝe pracodawca udowodni, Ŝe kierował się obiektywnymi powodami.
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2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania polegającego na:
1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 9 ust. 1, jeŜeli
jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub
wymagania zawodowe stawiane pracownikom,
2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy,
jeŜeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników,
3) stosowaniu środków, które róŜnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę
rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność pracownika,
4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania
i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem kryterium staŜu pracy.
3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane
przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby
pracowników wyróŜnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 9 ust. 1, przez
zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie
określonym w tym przepisie.
4. RóŜnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady
równego
traktowania
w
zatrudnieniu,
jeŜeli
w
związku
z
rodzajem
i charakterem działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków
wyznaniowych, a takŜe organizacji, których cel działania pozostaje w bezpośrednim związku
z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione
i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.
§ 9.
1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o
jednakowej wartości.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez
względu na ich nazwę i charakter, a takŜe inne świadczenia związane z pracą, przyznawane
pracownikom w formie pienięŜnej lub w innej formie niŜ pienięŜna.
3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników
porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w
odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a takŜe porównywalnej
odpowiedzialności i wysiłku.
§ 10.
1. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma
prawo do odszkodowania w wysokości nie niŜszej niŜ minimalne wynagrodzenie za pracę,
ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
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2. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady
równego traktowania w zatrudnieniu nie moŜe stanowić przyczyny uzasadniającej
wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.
§ 11.
Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:
1) otrzymać pisemną umowę o pracę określającą rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania
oraz termin rozpoczęcia pracy i przysługujące pracownikowi wynagrodzenie (ze
wskazaniem składników), a takŜe zakres jego obowiązków,
2) zapoznać się z regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku
pracy,
3) odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpoŜarowych, a takŜe potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi przepisami,
4) otrzymać nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących na stanowisku
pracy oraz być poinformowanym o sposobie posługiwania się tymi środkami,
5) otrzymać nieodpłatnie niezbędną odzieŜ i obuwie robocze,
6) posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na
danym stanowisku.
III. Przeciwdziałanie mobbingowi.
§ 12.
1. Pracodawca uznaje mobbing przejawiający się w róŜnorodnych formach szykanowania lub
znęcania się nad pracownikami za zjawisko wysoce naganne, godne potępienia, którego
wszelkie przejawy nie będą tolerowane przez Pracodawcę.
2. Ze względu na duŜą szkodliwości tego zjawiska, kaŜdy zatrudniony ma obowiązek
przeciwstawiania się temu zjawisku.
3. Szczególny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi ciąŜy na pracownikach pełniących
funkcje kierownicze.
§ 13.
1. Uznając Ŝe mobbing oznacza działania lub zachowania polegające na uporczywym
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniŜoną ocenę
przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniŜenie lub ośmieszenie
pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, pracodawca
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deklaruje wolę przeciwdziałania wszelkim formom mobbingu w zakładzie.
2. Pracodawca ma na celu uświadomienie pracownikom, iŜ wszelkie formy i przejawy zachowań
stwarzających zagroŜenie, zmierzające do szykanowania, poniŜenia lub dyskryminacji czy
wykorzystania drugiej osoby nie będą tolerowane pod Ŝadnym pozorem, jak równieŜ deklaruje
wprowadzenie skutecznych i prostych metod mających na celu ujawnienie i wyeliminowanie
niedopuszczalnych form zachowań.
3. Pracodawca zapewnia, Ŝe udzieli wsparcia pracownikom, którzy w miejscu pracy naraŜeni są
na szykany, poniŜenie lub jakiekolwiek inne naganne zachowania ze strony innych
zatrudnionych.
§ 14.
1. Realizacja obowiązku przeciwdziałania mobbingowi następuje w szczególności poprzez:
1) monitorowanie społeczności zakładu w celu wczesnego ujawniania szykan,
prześladowań, przemocy we wszelkich formach jej występowania,
2) prowadzenie okresowych szkoleń i spotkań zespołów pracowniczych, w trakcie których
omawiane będą kwestie przeciwdziałania mobbingowi oraz innych niepoŜądanych
zachowań. Spotkania tego rodzaju (lub szkolenia) nie powinny się odbywać w danej
komórce organizacyjnej rzadziej niŜ raz do roku,
3) wspieranie inicjatyw, zachowań i informacji przeciwdziałających mobbingowi.
2. Do realizacji zadań w punkcie 1. upowaŜnieni są kierownicy komórek organizacyjnych,
a takŜe dział kadr i płac.
§ 15.
CięŜkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1
pkt 1 Kodeksu pracy jest prowadzenie działań lub okazywanie zachowań uznanych w kodeksie
pracy za mobbing.
§ 16.
Naruszeniem obowiązków pracowniczych jest nie informowanie przełoŜonych (przełoŜonych
wyŜszego szczebla) lub działu kadr i płac o działaniach i zachowaniach, o których mowa w § 15.
IV. Czas pracy.
§ 17.
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy
w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:
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1) przez dobę - naleŜy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w
której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem
czasu pracy,
2) przez tydzień - naleŜy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając
od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
3. Czas pracy nie moŜe przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
wynoszącym 3 miesiące, liczonym od 1 stycznia danego roku kalendarzowego, jednak z
zastrzeŜeniem wynikającym z treści art. 129 § 1 Kodeksu pracy.
4. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie moŜe przekraczać przeciętnie
48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników
zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
§ 18.
1. Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika do celów
prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.
Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego Ŝądanie.
2. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników
zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących
ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin
pracy.
3. W zakładach/komórkach organizacyjnych i na poszczególnych stanowiskach pracy stosuje się
niŜej określone systemy czasu pracy:
1) podstawowy
2) równowaŜny
3) w ruchu ciągłym
4) ruchomy czas pracy
5) skróconego tygodnia pracy
6) pracy weekendowej
7) indywidualny rozkład czasu pracy
W kaŜdym systemie dopuszcza się wykonywanie pracy na zmiany.
4. Systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy. W systemie równowaŜnego czasu
pracy okres rozliczeniowy moŜe być przedłuŜony zarządzeniem Prezesa Zarządu w
uzasadnionych przypadkach.
1) SłuŜby utrzymania ruchu ZWiK.
System pracy równowaŜny w rozkładzie czasu pracy trzyzmianowym, to jest:
- I zmiana od 600 do 1400 lub od 700 do 1500,
- II zmiana od 1400 do 2200,
- III zmiana od 2200 do 600,
lub system pracy równowaŜny w rozkładzie czasu pracy dwuzmianowym
dwunastogodzinnym, to jest:
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- I zmiana od 700 do 1900
- II zmiana od 1900 do 700.
Pogotowie na wypadek awarii w postaci dyŜurów zgodnie z ust. 6, 7 i 8.
2) kierowcy WUKO.
System pracy równowaŜny w rozkładzie czasu pracy trzyzmianowym, to jest:
- I zmiana od 600 do 1400 lub od 700 do 1500
- II zmiana od 1400 do 2200
- III zmiana od 2200 do 600.
Pogotowie na wypadek awarii w postaci dyŜurów zgodnie z ust. 6, 7 i 8.
3) SłuŜby utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kierowcy i operatorzy sprzętu
cięŜkiego ZWiK, Laboratorium.
System pracy równowaŜny w rozkładzie czasu pracy dwuzmianowym
ośmiogodzinnym, to jest:
- I zmiana od 600 do 1400 lub 700 do 1500
- II zmiana od 1400 do 2200
Pogotowie na wypadek awarii w postaci dyŜurów zgodnie z ust. 6, 7 i 8.
4) Dozorcy.
System pracy równowaŜny w rozkładzie czasu pracy dwuzmianowym
dwunastogodzinnym, to jest:
- I zmiana od 700 do 1900
- II zmiana od 1900 do 700.
5) Pracownicy wydziału Zieleni i wywozu nieczystości ZOM ruchomy czas pracy z
rozpoczęciem pracy pomiędzy godzinami 500 – 700 i zakończeniem pracy pomiędzy
godzinami 1300 - 1500
6) Pozostali pracownicy.
System pracy podstawowy. w godz. 700 do 1500 lub od 800 do 1600.
5. Szczegółowy miesięczny rozkład czasu pracy w poszczególnych zakładach/komórkach
organizacyjnych i grupach zawodowych określają harmonogramy (grafiki) pracy
sporządzane do 25. miesiąca poprzedzającego, zatwierdzone przez pracodawcę lub osobę
przez niego upowaŜnioną i podane do wiadomości pracowników, co najmniej na 3 dni
przed rozpoczęciem miesiąca.
6. Pracodawca moŜe zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami
pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie
pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
7. Czas dyŜuru nie wlicza się do czasu pracy, jeŜeli podczas dyŜuru pracownik nie
wykonywał pracy. Czas pełnienia dyŜuru nie moŜe naruszać prawa pracownika do
odpoczynku, o którym mowa w § 19 Regulaminu pracy.
8. Za czas dyŜuru, z wyjątkiem dyŜuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas
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wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyŜuru, a w razie braku
moŜliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego
zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeŜeli taki składnik
wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60%
wynagrodzenia.
9. Czas pracy pracowników wykonujących czynności słuŜbowe w innej miejscowości niŜ
określona w umowie o pracę, rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu
słuŜbowego/delegacji.
10. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają
indywidualnie umowy o pracę.
§ 19.
1. Pracownikowi przysługuje w kaŜdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego
odpoczynku, ponadto w kaŜdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego
odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
2. JeŜeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma
prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.
Szczegółowe zasady udzielania przerwy w pracy określą Kierownicy komórek
organizacyjnych.
§ 20.
Za pracę w porze nocnej uwaŜa się pracę wykonywaną od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia
następnego.

V. Organizacja dnia pracy.
§ 21.
1.

Pracownik stawiając się do pracy obowiązany jest ten fakt potwierdzić własnoręcznym
podpisem na liście obecności. Listy obecności wykładane są w ustalonych miejscach na 30
minut przed rozpoczęciem pracy i zabierane o godzinie rozpoczęcia pracy.

2.

Na liście obecności oznacza się kolorem czerwonym następujące fakty:
1) nieobecność nieusprawiedliwiona – „NN”,
2) nieobecność usprawiedliwiona płatna – „NUP”
3) nieobecność usprawiedliwiona niepłatna – NUN”
4) spóźnienie – „Sp” + godzina i minuty stawienia się do pracy”,
5) zwolnienie lekarskie – „Ch”,
6) wyjazd słuŜbowy – „D”,
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7) urlop wypoczynkowy – „U”,
8) udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę –
„W”,
9) zwolnienie od pracy w celu wykonania czynności określonych w innych przepisach –
„Z”.
10) urlop bezpłatny – „UB”
11) urlop macierzyński – „UM”
12) urlop szkoleniowy – „USZ”
13) urlop na Ŝądanie – „Uś”.
3.

W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, Ŝe pracownik nie
wykonuje pracy, a cięŜar dowodu spoczywa na pracowniku. Rozpoczęcie pracy w czasie
późniejszym niŜ to przewidziano w Regulaminie traktowane jest jako spóźnienie.
Pracownik obowiązany jest niezwłocznie po przybyciu do pracy zawiadomić przełoŜonego
o przyczynie spóźnienia.

4.

Kontroli i rejestracji czasu pracy dokonuje na bieŜąco bezpośredni przełoŜony pracownika.
Kontrolę ogólną i rozliczanie czasu pracy wykonuje kierownik komórki organizacyjnej, a w
skali zakładu pracy Dział Kadr i Płac.

5.

Przebywanie w zakładzie/komórce organizacyjnej po upływie pół godziny od zakończenia
ustalonych godzin pracy albo wcześniej niŜ pół godziny przed rozpoczęciem pracy lub
wykonywanie pracy poza ustalonymi godzinami pracy wymaga zgody kierownika komórki
organizacyjnej wyraŜonej na piśmie i wymaga zarejestrowania na liście obecności.

6.

Kierownik zakładu/komórki organizacyjnej moŜe udzielić pracownikowi zwolnienia od
świadczenia pracy w celu załatwienia spraw prywatnych pod warunkiem, Ŝe zakład pracy
nie poniesie z tego tytułu szkody, a czas nieobecności będzie zarejestrowany
w ewidencji nieobecności w pracy. Czas nieobecności winien być odpracowany przez
pracownika, a odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Sposób
i termin odpracowania nieobecności winien być uzgodniony z Działem Kadr i Płac. Dział
Kadr i Płac rozlicza odpracowaną nieobecność i potwierdza ten fakt w rejestrze wyjść
prywatnych.

7.

W zakładzie/komórce organizacyjnej prowadzi się rejestr wyjść słuŜbowych i rejestr wyjść
prywatnych.

8.

Przydziału pracy dokonuje bezpośredni przełoŜony pracownika.

9.

JeŜeli w zadanym czasie pracownik nie moŜe zakończyć pracy, obowiązany jest zgłosić ten
fakt bezpośredniemu przełoŜonemu.

10. Bezpośredni przełoŜony odpowiada za dostarczenie pracownikowi niezbędnych do
wykonania pracy materiałów i środków pracy oraz za rzetelne rozliczanie ich zuŜycia.
11. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy lub
stwarzają bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia pracownika albo, gdy
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wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom,
pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym
niezwłocznie przełoŜonego.
12. JeŜeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagroŜenia, o którym mowa w
ust. 11, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca pracy, zawiadamiając o tym
niezwłocznie przełoŜonego.
13. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagroŜenia
w przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12, pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia.
14. U pracodawcy obowiązuje zasada wydawania poleceń słuŜbowych pracownikom przez
bezpośredniego przełoŜonego. W przypadku gdyby polecenie słuŜbowe wydał
pracownikowi przełoŜony wyŜszego szczebla naleŜy je wykonać i powiadomić o tym
bezpośredniego przełoŜonego.
15. KaŜdy pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonych
mu pomieszczeń i ich wyposaŜenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu, dokumentów, pieczęci,
walorów pienięŜnych itd. oraz do uporządkowania miejsca pracy, a w szczególności do:
1) sprawdzenia, czy wyłączone zostały lub odłączone z sieci wszystkie urządzenia
mogące spowodować poŜar lub zuŜywające niepotrzebnie energię elektryczną,
2) zamknięcia pomieszczeń, w tym zabezpieczenia przed otwarciem okien oraz
umieszczeniu kluczy w miejscu do tego przeznaczonym,
3) sprawdzenia czy włączone zostały systemy sygnalizacji lub zabezpieczenia.
16. Ewidencję pracowników upowaŜnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń pracy
prowadzi osoba upowaŜniona przez kierownika zakładu/komórki organizacyjnej. Czas
pobrania i zdania klucza jest odnotowywany w odpowiednim rejestrze.

VI. Usprawiedliwianie nieobecności.
§ 22.
1.

Wszelkie podania (wnioski) dotyczące zwolnień od pracy opiniowane są przez
bezpośredniego przełoŜonego.

2.

Oznaczenia nieobecności i czas ich trwania dokonuje w liście obecności kierownik komórki
organizacyjnej lub osoba przez niego upowaŜniona.

3.

Nieobecność pracownika nie moŜe powodować zakłóceń w procesie pracy. Za
przestrzeganie tej zasady odpowiedzialny jest kierownik zakładu/komórki organizacyjnej,
który udzielił zwolnienia lub bezpośredni przełoŜony w innych przypadkach.

4.

Wszelkie dowody nieobecności, wyjaśnienia, podania, wnioski i pisma dotyczące spraw
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kadrowych przełoŜeni niezwłocznie przekazują do Działu Kadr i Płac, który gromadzi je we
właściwych aktach.
5.

6.

Obowiązek zastępowania osoby nieobecnej ustala się w zakresie czynności lub
w innym dokumencie, a gdy takiego uregulowania nie ma, obowiązek wyznaczenia
zastępstwa spoczywa na przełoŜonym w momencie udzielania zwolnienia od pracy lub
stwierdzenia nieobecności pracownika.
Pracownicy zatrudnieni w ruchu ciągłym i na stanowiskach brygadzistów oraz dozoru nie
mogą opuścić stanowiska pracy przed przybyciem zmiennika. PrzełoŜony pracownika jest
obowiązany zapewnić zmianę na stanowisku pracy niezwłocznie po zakończenia prac danej
zmiany.
§ 23.

1. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia
i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemoŜliwiają stawienie się
pracownika do pracy i jej świadczenie, a takŜe inne przypadki niemoŜności wykonywania
pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające
nieobecność w pracy.
2. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie
nieobecności w pracy, jeŜeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub moŜliwa do
przewidzenia.
3. W razie zaistnienia przyczyn uniemoŜliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest
obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności
i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niŜ w drugim dniu nieobecności
w pracy.
4. O przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje
osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności
albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uwaŜa się wtedy datę stempla
pocztowego.
5. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami
o orzekaniu o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, pracownik jest obowiązany
dostarczyć pracodawcy nie później niŜ w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.
§ 24.
Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie
z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie
z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika
z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
3) oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność
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sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z
powodu nieprzewidzianego zamknięcia Ŝłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko
uczęszcza,
4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ
właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej
lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący
postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w
postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą
stawienie się pracownika na to wezwanie,
5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróŜy słuŜbowej w godzinach
nocnych, zakończonej w takim czasie, Ŝe do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w
warunkach uniemoŜliwiających odpoczynek nocny.
§ 25.
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeŜeli obowiązek taki wynika
z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.
§ 26.
Zwolnienia od pracy związane z kształceniem się w szkołach wyŜszych oraz odbywaniem
szkolenia lub doskonalenia w formach pozaszkolnych, udzielane są na zasadach określonych w
obowiązujących w tym względzie przepisach lub w odrębnych umowach.
VII. Odpowiedzialność porządkowa pracownika.
§ 27.
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
przepisów
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy,
przepisów
przeciwpoŜarowych,
a takŜe przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz
usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca moŜe stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpoŜarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do
pracy w stanie nietrzeźwości lub spoŜywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca moŜe
równieŜ stosować karę pienięŜną.
3. Kara pienięŜna za jedno przekroczenie, jak i za kaŜdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności, nie moŜe być wyŜsza od jednodniowego wynagrodzenia pracownika,
a łącznie kary pienięŜne nie mogą przewyŜszać dziesiątej części wynagrodzenia
przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa
w art. 87 § 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy.
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4. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków
pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
§ 28.
1. Kara porządkowa nie moŜe być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o
naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego
naruszenia.
2. Kara moŜe być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika (umoŜliwieniu
pracownikowi złoŜenia wyjaśnień).
3. JeŜeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie moŜe być wysłuchany, bieg
dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
§ 29.
O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj
naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego
naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis
zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.
§ 30.
1. Karę uwaŜa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych
pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca moŜe, z własnej inicjatywy lub na
wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za
niebyłą przed upływem tego terminu.
2. Przepis ust. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez
pracodawcę, albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.
§ 31.
NiezaleŜnie od odpowiedzialności porządkowej pracownik podlega takŜe przepisom ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.).
VIII. Nagrody, wyróŜnienia
§ 32.
1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie
inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do
wykonywania zadań zakładu mogą być przyznawane nagrody i wyróŜnienia. Odpis
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zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróŜnienia składa się do akt osobowych pracownika.
2. Nagrody i wyróŜnienia przyznaje pracodawca.
3. Organizacje związkowe działające w zakładzie pracy mają prawo wnioskowania o przyznanie
nagród i wyróŜnień.
4. Pracownikowi nie słuŜy roszczenie o przyznanie nagrody lub wyróŜnienia.
IX. Zasady wypłaty wynagrodzeń
§ 33.
1. Wynagrodzenie za pracę dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych wypłaca się 28
kaŜdego miesiąca, dla pozostałych pracowników wypłaca się w dniu 10 następnego miesiąca
(w przypadku dnia wolnego od pracy w ostatni dzień roboczy przed tą datą).
2. Wynagrodzenie wypłacane jest przelewem na konto bankowe pracownika.
X. Bezpieczeństwo i higiena pracy
§ 34.
1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie
pracy.
2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i Ŝycie pracowników poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć
nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować
wykonanie tych poleceń,
3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez
organy nadzoru nad warunkami pracy,
4) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym
do wykonywania ciąŜących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy
oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 35.
1. Przed podjęciem pracy pracodawca kieruje kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
Pracodawca obowiązany jest kierować pracownika na okresowe i kontrolne badania lekarskie,
zgodnie z odrębnymi przepisami.
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2. Obowiązkiem pracownika jest poddawanie się okresowym, kontrolnym i innym zaleconym
badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich.
3. Badania profilaktyczne są wykonywane na koszt pracodawcy i w miarę moŜliwości powinny
być wykonywane w godzinach pracy.
§ 36.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym
zakresie.
§ 37.
1. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
2. Pracownik po odbyciu szkolenia wstępnego, a przed dopuszczeniem go do samodzielnej pracy,
musi odbyć instruktaŜ stanowiskowy pod nadzorem wyznaczonej osoby, zakończony
sprawdzianem wiadomości i umiejętności wykonywania pracy zgodnie z przepisami
i zasadami bhp.
3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 38.
1. Pracodawca organizuje szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony ppoŜ.
2. Pracownik ma obowiązek brać udział w tych szkoleniach oraz poddawać się egzaminom
z zakresu szkolenia.
3. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoŜ. odbywają się
w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
§ 39.
1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony
indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania
się tymi środkami.
2. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzieŜ i obuwie robocze,
spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
1) jeŜeli odzieŜ własna pracownika moŜe ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

17

§ 40.
Pracodawca odrębnym zarządzeniem ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz
odzieŜy i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne
oraz przewidywane okresy uŜytkowania odzieŜy i obuwia roboczego.
§ 41.
1. Pracodawca ustala zagroŜenia występujące na stanowisku pracy zapisując je na karcie oceny
ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
2. PrzełoŜony obowiązany jest zapoznać pracownika z kartą oceny ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy, co wymaga potwierdzenia przez pracownika odpowiednim pisemnym
oświadczeniem.
§ 42.
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym
obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek
przełoŜonych,
3) dbać o naleŜyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu
pracy,
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a takŜe uŜywać przydzielonych środków ochrony
indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) niezwłocznie zawiadomić przełoŜonego o zauwaŜonym w zakładzie pracy wypadku albo
zagroŜeniu Ŝycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a takŜe inne
osoby znajdujące się w rejonie zagroŜenia, o groŜącym im niebezpieczeństwie,
6) współdziałać z pracodawcą i przełoŜonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
XI. Prace wzbronione pracownikom młodocianym i kobietom
§ 43.
1. Pracodawca nie zatrudnia pracowników młodocianych.
2. Nie wolno zatrudniać kobiet (a w szczególności kobiet w ciąŜy) przy pracach i w warunkach
wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac wzbronionych kobietom oraz
w warunkach określonych przepisami Kodeksu pracy.
3. Wykaz prac wzbronionych kobietom pracodawca określa w odrębnym zarządzeniu.
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XII. Postanowienia końcowe
§ 44.
Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy sprawują Kierownicy poszczególnych komórek
organizacyjnych oraz pozostali przełoŜeni Pracowników.
Kontrolę przestrzegania regulaminu pracy sprawują wyznaczeni pracownicy w stosownie do
posiadanych zakresów czynności.
§ 45.
Regulamin wchodzi w Ŝycie po upływie 2 tygodni od podania go Pracownikom do
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy.

Chełm, dnia 7 marca 2017 .

.........................................
podpis pracodawcy

Zakładowe organizacje związkowe:

……………………………………

……………………………………

……………………………………
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