REGULAMIN PRACY
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin pracy ustala organizacj i porz dek w procesie pracy oraz zwi zane z
tym prawa i obowi zku pracodawcy i pracowników.
§ 2. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy obejmuj wszystkich pracowników
zatrudnionych u pracodawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si

przepisy

kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.
§ 3. Ilekro

w regulaminie pracy jest mowa o pracodawcy, nale y przez to

rozumie .............................
...........................................................................................
Obowi zki pracownika
§ 4. 1. Podstawowym obowi zkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie
pracy oraz stosowanie si do polece przeło onych, które dotycz pracy, je eli nie s one
sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umow o prac .
2. Czas pracy nale y wykorzystywa w pełni na prac zawodow .
3. Pracownik jest obowi zany w szczególno ci:
1) rzetelnie i efektywnie wykonywa prac ,
2) przestrzega porz dku w zakładzie pracy, a w szczególno ci ustalonego
czasu pracy,
3) przestrzega przepisów oraz zasad bhp i przepisów ppo ,
4) poddawa si wst pnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym
badaniom lekarskim i stosowa si do wskaza lekarskich,
5) przestrzega tajemnicy okre lonej w odr bnych przepisach oraz w zakresie
ochrony danych osobowych,

6) dba o dobro zakładu pracy, chroni mienie pracodawcy oraz zachowa w
tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazi pracodawc na
szkod ,
7) przestrzega zasad współ ycia społecznego,
8) przestrzega zakazu palenia wyrobów tytoniowych poza wyra nie
wyodr bnionymi do tego celu miejscami.
§ 5. Ci kim naruszeniem podstawowych obowi zków pracowniczych w rozumieniu
art. 52 par. 1 pkt 1 k.p. jest:
1) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, które mogłoby narazi pracodawc na
szkod ,
2) ra ca niedbało

o maszyny, narz dzia i powierzone materiały,

3) wykonywanie prac niezwi zanych ze stosunkiem pracy,
4) prowadzenie działalno ci konkurencyjnej wobec pracodawcy,
5) nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy, cz ste spó nianie si

lub

samowolne opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
6) stawienie si do pracy w stanie nietrze wo ci lub po spo yciu innego rodka
odurzaj cego lub spo ywanie alkoholu lub innego rodka odurzaj cego w
miejscu pracy,
7) uporczywe naruszanie przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppo ,
8) wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej w zwolnieniu
lekarskim

niezdolno ci

do

pracy lub

zawinione

wykorzystywanie

zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób ra co niezgodny z jego celem,
9) działania lub zachowania uznane w kodeksie pracy za mobbing.
§ 6. Naruszeniem obowi zków pracowniczych jest w szczególno ci:
1) niewykonywanie lub niedbałe wykonywanie obowi zków pracowniczych,

2) naruszenie

tajemnicy

pa stwowej,

słu bowej

lub

tajemnicy

przedsi biorstwa i w zakresie ochrony danych osobowych lub niedbalstwo
w ochronie tych tajemnic,
3) zakłócenie porz dku i spokoju w miejscu pracy,
4) niewła ciwe

zachowanie

wobec

przeło onych,

podwładnych,

współpracowników i klientów pracodawcy,
5) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppo .
§ 7. 1. W razie podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez pracownika obowi zku
trze wo ci, bezpo redni przeło ony pracownika ma obowi zek nie dopu ci

go do

wykonywania pracy i przebywania na terenie zakładu pracy.
2. Bezpo redni przeło ony ma obowi zek odsuni cia od pracy pracownika, który
spo ywał alkohol w czasie pracy lub w miejscu pracy.
3. Pracownikowi, w stosunku do którego istnieje podejrzenie lub stwierdzono
naruszenie obowi zku trze wo ci, przysługuje na jego

danie prawo przeprowadzenia

badania trze wo ci. Natomiast pracownik ma obowi zek poddania si badaniu, je eli:
1) uległ wypadkowi przy pracy i zachodzi uzasadnione podejrzenie,

e

znajdował si wówczas w stanie nietrze wo ci,
2) zostało popełnione przest pstwo lub wykroczenie i zachodzi podejrzenie, e
przest pstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spo yciu alkoholu.
4. Je eli pracownik nie wyrazi zgody na przeprowadzenie kontroli jego trze wo ci,
przeprowadzenie takiej kontroli zleca si organom policji.
5. Osoba przeprowadzaj ca kontrol sporz dza protokół z kontroli. Protokół sporz dza
si równie , gdy pracownik odmawia poddania si badaniu.
6. W razie stwierdzenia stanu po spo yciu alkoholu wynikiem badania, pracownik ma
obowi zek ponie

koszty tego badania.

Obowi zki pracodawcy

§ 8. Pracodawca jest obowi zany w szczególno ci:
1) zaznajamia

pracowników

obowi zków,

sposobem

podejmuj cych
wykonywania

prac
pracy

z
na

zakresem

ich

wyznaczonych

stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
2) organizowa

prac

w sposób zapewniaj cy pełne wykorzystanie czasu

pracy, jak równie osi ganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich
uzdolnie i kwalifikacji, wysokiej wydajno ci i nale ytej jako ci pracy,
3) organizowa prac w sposób zapewniaj cy zmniejszenie uci liwo ci pracy,
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
4) przeciwdziała dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególno ci ze wzgl du
na płe , wiek, niepełnosprawno , ras , religi , narodowo , przekonania
polityczne, przynale no

zwi zkow , pochodzenie etniczne, wyznanie,

orientacj seksualn , a tak e ze wzgl du na zatrudnienie na czas okre lony
lub nieokre lony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
5) zapewnia

bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzi

systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp,
6) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenie,
7) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
8) stwarza pracownikom podejmuj cym zatrudnienie po uko czeniu szkoły
prowadz cej kształcenie zawodowe lub szkoły wy szej warunki sprzyjaj ce
przystosowaniu si do nale ytego wykonywania pracy,
9) zaspokaja w miar posiadanych rodków socjalne potrzeby pracowników,

10) stosowa

obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz

wyników ich pracy,
11) prowadzi dokumentacj w sprawach zwi zanych ze stosunkiem pracy oraz
akta osobowe pracowników,
12) wpływa na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współ ycia społecznego,
13) przeciwdziała mobbingowi,
14) udost pni pracownikom tekst przepisów dotycz cych równego traktowania
w zatrudnieniu.
15) informowa

pracowników o mo liwo ci zatrudnienia w pełnym lub w

niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas
okre lony – o wolnych miejscach pracy.
§ 9. Pracodawca nie ponosi odpowiedzialno ci za przechowywane przez pracownika w
zakładzie pracy lub miejscu wykonywania pracy pieni dze i przedmioty warto ciowe.

Organizacja pracy

§ 10. 1. Pracownik potwierdza przybycie do pracy własnor cznym podpisem na li cie
obecno ci.
2. Pracownik mo e opu ci miejsce pracy za zgod bezpo redniego przeło onego.
Godziny wyj cia i powrotu do pracy rejestruje si na li cie obecno ci.
3. Pracownik mo e przebywa na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy, za
pisemnym zezwoleniem bezpo redniego przeło onego.
§ 11. Po zako czeniu pracy pracownik obowi zany jest zabezpieczy

narz dzia,

materiały, dokumenty lub podobne przedmioty pracy i pozostawi miejsce pracy w nale ytym
porz dku.

§ 12. Wykonywanie jakichkolwiek prac na rachunek prywatny na terenie zakładu pracy
tak e poza godzinami pracy jest dopuszczalne wył cznie za pisemn zgod pracodawcy.
§ 13. Korzystanie z telefonów słu bowych dla celów prywatnych jest dozwolone
wył cznie za pisemn zgod bezpo redniego przeło onego. Pracownik ma obowi zek pokry
koszty prywatnych poł cze telefonicznych na podstawie billingów udost pnionych przez
pracodawc .
§ 14. Palenie tytoniu jest dopuszczalne wył cznie w miejscach wyznaczonych do tego
celu.
§ 15. 1. Pracownik ma obowi zek niezwłocznie zawiadomi pracodawc o wszelkich
zmianach w stanie rodzinnym, warunkuj cych nabycie lub utrat uprawnie do wła ciwych
wiadcze .
2. Pracownik ma obowi zek niezwłocznie zawiadomi

pracodawc

o istotnych

zmianach swoich danych osobowych, a w szczególno ci o zmianie nazwiska, adresu
zamieszkania oraz danych osoby, któr nale y zawiadomi w razie wypadku przy pracy.
§ 16. Pracownik mo e zosta

zobowi zany do nieprowadzenia działalno ci

konkurencyjnej wobec pracodawcy na zasadach okre lonych w odr bnej umowie zawartej z
pracownikiem.

Usprawiedliwianie nieobecno ci w pracy i zwolnienia od pracy

§ 17. 1. Pracownik powinien powiadomi bezpo redniego przeło onego o przyczynie i
przewidywanym okresie nieobecno ci w pracy, je eli przyczyna tej nieobecno ci jest z góry
wiadoma lub mo liwa do przewidzenia.
2. W razie zaistnienia przyczyny uniemo liwiaj cej stawienie si do pracy, pracownik
jest obowi zany niezwłocznie usprawiedliwi nieobecno

w pracy lub spó nienie do pracy,

przedstawiaj c bezpo redniemu przeło onemu przyczyny nieobecno ci w pracy lub
spó nienia, a na

danie przeło onego tak e odpowiednie dowody.

3. Usprawiedliwianie nieobecno ci w pracy i udzielanie zwolnie od pracy nast puje na
zasadach okre lonych w powszechnie obowi zuj cych przepisach.

Udzielanie urlopów

§ 18 (wersja I) 1. Urlop wypoczynkowy udzielany jest pracownikowi na zasadach
okre lonych w kodeksie pracy, zgodnie z planem urlopów.
2. Plan urlopów ustala pracodawca, bior c pod uwag
konieczno

wnioski pracowników i

zapewnienia normalnego toku pracy. Do 31 grudnia ka demu pracownikowi, za

podpisem, podaje si do wiadomo ci plan urlopów na nast pny rok kalendarzowy. Planem
urlopów nie obejmuje si cz ci urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z § 19.
3. W celu potwierdzenia rozpocz cia urlopu, przed terminem jego rozpocz cia
pracownik ma obowi zek zło y do bezpo redniego przeło onego wniosek urlopowy.
4. Bezpo redni przeło ony przekazuje wniosek urlopowy ze swoj pisemn akceptacj
specjali cie do spraw kadr i płac.
5. Na polecenie bezpo redniego przeło onego, przed rozpocz ciem urlopu, pracownik
jest zobowi zany do przekazania niezb dnych informacji, dokumentów i przedmiotów osobie,
która b dzie go zast powa .
§ 18 (wersja II) 1. Urlop wypoczynkowy udzielany jest pracownikowi na zasadach
okre lonych w kodeksie pracy, w terminie ustalonym przez pracodawc po porozumieniu z
pracownikiem.
2. Ust. 3, 4 i 5 jak w pierwszej wersji

§ 19. 1. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu „na

danie” w terminie przez niego

wskazanym w wymiarze nie wi cej ni 4 dni w ka dym roku kalendarzowym.
2. Pracownik zgłasza na pi mie

danie udzielenia urlopu bezpo redniemu

przeło onemu oraz specjali cie do spraw kadr i płac, mo liwie jak najwcze niej, z
uwzgl dnieniem ust. 3.
3. Pracownik mo e zgłosi

wykorzystywanie urlopu najpó niej w dniu jego

rozpocz cia. Forma zawiadomienia jest dowolna, z tym e niezwłocznie po powrocie do
pracy pracownik powinien potwierdzi na pi mie wykorzystanie urlopu „na

danie”.

§ 20. Pracodawca mo e zobowi za pracownika do podania adresu, pod którym b dzie
przebywał podczas urlopu lub do okresowego kontaktowania si

z bezpo rednim

przeło onym lub inn wyznaczon osob .
§ 21. 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca mo e udzieli

mu urlopu

bezpłatnego.
2. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłu szego ni 3 miesi ce pracownik zawiera z
pracodawc

porozumienie okre laj ce przypadki, w których mo e nast pi

odwołanie

pracownika z urlopu.

Odpowiedzialno

pracowników

§ 22. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania
obowi zków pracowniczych ze swej winy wyrz dził pracodawcy szkod , ponosi
odpowiedzialno

materialn

na zasadach okre lonych w powszechnie obowi zuj cych

przepisach.
§ 23. 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porz dku w
procesie pracy, przepisów bhp, przepisów ppo ., a tak e przyj tego sposobu potwierdzania

przybycia i obecno ci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecno ci w pracy, pracodawca
mo e stosowa :
1) kar upomnienia,
2) kar nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów ppo .,
opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie si do pracy w stanie nietrze wo ci lub
spo ywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca mo e stosowa kar pieni n .
3. Pracodawca nie mo e zastosowa jednocze nie kilku kar porz dkowych.
4. Wysoko

kary pieni nej, tryb nakładania kar porz dkowych oraz zasady zatarcia

kary s uregulowane w kodeksie pracy.

Nagrody i wyró nienia

§ 24. 1. Pracownikom, którzy wzorowo wypełniaj
inicjatyw w pracy oraz podnosz jej wydajno

swoje obowi zki, przejawiaj

i jako , mog by przyznawane nagrody i

wyró nienia:
1) nagroda pieni na,
2) nagroda rzeczowa,
3) pochwała pisemna,
4) dyplom uznania,
5) urlop nagrodowy.
2. Nagrody i wyró nienia, o których mowa w ust. 1, przyznaje pracodawca na wniosek
bezpo redniego przeło onego pracownika lub bez takiego wniosku.
3. Pracownik mo e ka dorazowo otrzyma wi cej ni jedn nagrod czy wyró nienie.

4. Urlop nagrodowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wynosi 5 dni roboczych. Urlop
wykorzystuje si na zasadach okre lonych dla urlopu „na

danie”.

5. Urlop nagrodowy mo e by przyznany kilka razy w roku kalendarzowym.
6. Za czas urlopu nagrodowego przysługuje wynagrodzenie jak za czas pracy.
7. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyró nienia składa si do akt
osobowych pracownika.

System i rozkład czasu pracy

§ 25. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji
pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Czas pracy ka dego pracownika wynosi 8 godzin na dob i przeci tnie 40 godzin w
przeci tnie pi ciodniowym tygodniu pracy w czteromiesi cznym okresie rozliczeniowym.
3. Praca od poniedziałku do pi tku rozpoczyna si o 9.00, a ko czy o 17.00.
4. Soboty s dniami wolnymi od pracy w przeci tnie pi ciodniowym tygodniu pracy.
§ 26. 1. Je eli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin,
pracownik ma prawo do 20-minutowej płatnej przerwy, wliczanej do czasu pracy.
2. Termin przerwy ustala bezpo redni przeło ony pracownika.
§ 27. Pora nocna obejmuje 8 godzin od godziny 22.00 do godziny 6.00 nast pnego dnia.
§ 28. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w zwi zku ze szczególnymi
potrzebami pracodawcy nie mo e przekracza dla poszczególnego pracownika 250 godzin w
roku kalendarzowym.

Wypłata wynagrodzenia

§ 29. 1. Wynagrodzenie za prac wypłaca si

raz w miesi cu, 10 dnia miesi ca

kalendarzowego, nast puj cego po miesi cu, za który wypłacane jest wynagrodzenie.
2. Je eli ustalony dzie wypłaty wynagrodzenia za prac jest dniem wolnym od pracy,
wynagrodzenie wypłaca si w dniu poprzedzaj cym.
3. Wynagrodzenie wypłaca si w gotówce do r k pracownika albo osoby upowa nionej
w kasie, w godzinach jej otwarcia. Za pisemn zgod pracownika wynagrodzenie wypłaca si
na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Bezpiecze stwo i higiena pracy

§ 30. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialno
2. Pracodawca jest obowi zany chroni
zapewnienie

bezpiecznych

wykorzystaniu osi gni

i

higienicznych

za stan bhp w zakładzie pracy.
zdrowie i

ycie pracowników poprzez

warunków

pracy

przy

odpowiednim

nauki i techniki. W szczególno ci pracodawca jest obowi zany:

1) organizowa

prac

w sposób zapewniaj cy bezpieczne i higieniczne

warunki pracy,
2) zapewnia

przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad

bezpiecze stwa i higieny pracy, wydawa polecenia usuni cia uchybie w
tym zakresie oraz kontrolowa wykonanie tych polece ,
3) zapewnia

wykonanie

nakazów,

wyst pie ,

decyzji

i

zarz dze

wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
4) zapewnia wykonanie zalece społecznego inspektora pracy.
3. Pracodawca oraz osoba kieruj ca pracownikami s obowi zani zna , w zakresie
niezb dnym do wykonywania ci
tym przepisy oraz zasady bhp.

cych na nich obowi zków, przepisy o ochronie pracy, w

§ 31. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowi zkiem
pracownika. W szczególno ci pracownik jest obowi zany:
1) zna przepisy i zasady bhp, bra udział w szkoleniu i instrukta u z tego
zakresu oraz poddawa si wymaganym egzaminom sprawdzaj cym,
2) wykonywa prac w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz
stosowa

si

do wydawanych w tym zakresie polece

i wskazówek

przeło onych,
3) dba o nale yty stan maszyn, urz dze , narz dzi i sprz tu oraz o porz dek i
ład w miejscu pracy,
4) stosowa

rodki ochrony zbiorowej, a tak e u ywa

przydzielonych

rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego, zgodnie
z ich przeznaczeniem,
5) poddawa si wst pnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym
badaniom lekarskim i stosowa si do wskaza lekarskich,
6) niezwłocznie zawiadomi przeło onego o zauwa onym w zakładzie pracy
wypadku albo zagro eniu

ycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec

współpracowników, a tak e inne osoby znajduj ce si w rejonie zagro enia,
o gro cym im niebezpiecze stwie,
7) współdziała z pracodawc i przeło onymi w wypełnianiu obowi zków
dotycz cych bhp.
§ 32. 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadaj przepisom bhp i stwarzaj
bezpo rednie zagro enie dla zdrowia lub ycia pracownika albo gdy wykonywana przez niego
praca grozi takim niebezpiecze stwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzyma si
od wykonywania pracy, zawiadamiaj c o tym niezwłocznie przeło onego.

2. Je eli powstrzymanie si od wykonywania pracy nie usuwa zagro enia, o którym
mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddali si z miejsca zagro enia, zawiadamiaj c o tym
niezwłocznie przeło onego.
3. Za czas powstrzymania si od wykonywania pracy lub oddalenia si z miejsca
zagro enia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia.
4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przeło onego, powstrzyma si
od wykonywania pracy wymagaj cej szczególnej sprawno ci psychofizycznej, w przypadku
gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza
zagro enie dla innych osób.
§ 33. 1. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których
wyst puj

szczególnie du e zagro enia dla zdrowia oraz zagro enia wypadkowe,

przeprowadza si raz do roku.
2. Szkolenia okresowe dla pozostałych pracowników przeprowadza si raz na 5 lat.
§ 34. Okresowe badania pracowników przeprowadzane s zgodnie z powszechnie
obowi zuj cymi przepisami na koszt pracodawcy.
§ 35. 1. Pracownik nie mo e by

dopuszczony do pracy bez

rodków ochrony

indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym
stanowisku pracy.
2. Zasady przydziału odzie y i obuwia roboczego oraz rodków ochrony indywidualnej
okre la zał cznik nr 2 do regulaminu.
§ 36. Kobiety nie mog

by

zatrudniane przy pracach szczególnie uci liwych i

szkodliwych dla zdrowia, uj tych w wykazie prac wzbronionych kobietom, stanowi cym
zał cznik nr 1 do regulaminu.

Postanowienia ko cowe

§ 37. 1. Niniejszy regulamin pracy wchodzi w ycie po upływie 2 tygodni od dnia
podania go do wiadomo ci pracowników poprzez …… (wpisa sposób przyj ty u danego
pracodawcy)

2. Pracownik potwierdza na pi mie zapoznanie si z regulaminem.
3. Nowo przyjmowani pracownicy potwierdzaj zapoznanie si z regulaminem pracy i
zobowi zuj si do jego przestrzegania przed przyst pieniem do pracy.

Zał cznik nr 1 do regulaminu pracy

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM
(wyci g z zał cznika do rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 10 wrze nia 1996 r. w
sprawie wykazu prac szczególnie uci liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet; Dz.U. nr
114, poz. 545 z pó n. zm.)
1. W zakresie d wigania i podnoszenia ci arów:

a.

Sposób przemieszczania

Dopuszczalna

ci arów

norma

r czne

podnoszenie

i

przenoszenie ci arów:
•

•

o ile praca odbywa si

12 kg

stale

20 kg

o ile praca ma charakter
dorywczy

b.

r czne

przenoszenie

Uwagi

ci arów pod gór

(schody,

pochylnie):

8 kg

•

15 kg

o ile praca odbywa si
stale

•

o ile praca ma charakter
dorywczy

c. na taczkach jednokołowych

masy ci arów obejmuj

po

transportowego

powierzchni

równej,

gładkiej o stałej twardo ci lub
po uło onych deskach

i

mas

dotycz

urz dzenia
przewo enia

ci arów po powierzchni równej, twardej i
50 kg

gładkiej o pochyleniu nie przekraczaj cym 2
proc.

d. na 2, 3, 4 - kołowych

jak w pkt c.

wózkach poruszanych r cznie

80 kg

e. w wagonikach po szynach

300 kg

jak w pkt c. z tym,

e o pochyleniu

nieprzekraczaj cym 1 proc.

2. Dla kobiet w ci y lub karmi cych piersi wzbronione s :
1)

wszystkie prace, przy których najwy sze warto ci obci enia prac
fizyczn , mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy,
przekraczaj 2900 kJ na zmian robocz ,

2)

prace zwi zane z wysiłkiem fizycznym i transportem ci arów, je eli
wyst puje przekroczenie 1/4 okre lonych w nich warto ci,

3)

prace w pozycji wymuszonej,

4)

prace w pozycji stoj cej ł cznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

3. Dla kobiet w ci y wzbronione s prace przy obsłudze monitorów ekranowych powy ej 4

godzin na dob .

Zał cznik nr 2 do regulaminu pracy

Tabela norm przydziału

rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia

roboczego oraz przedmiotów i rodków higieny

Lp. Stanowisko
pracy

Przewidywalny okres

Niezb dne

wyposa enie w rodki u ywalno ci
ochrony
indywidualnej
odzie

i

oraz
obuwie

robocze
R - robocze, O ochronne

rodki higieny

