
Aneks nr 2
z dnia 15 lipca 2013 r.

do Regulaminu Pracy
Zakładu Usług Energetycznych ,,epeKoks'' Sp. z o.o.

obowiązującego od dnia 01-04-2010 r.

Na Podstawie § 39 Pkt. 3 Regulaminu Pracy Zakładu Usług Energetycznych

,,epeKoks" Sp. z o.o. wprowadza się następuj ące zmiany:

1. § 6 pkt. 1 Regulaminu Pracy otrzymuje brzmienie:

, ,,PracownicY na stanowiskach nierobotnic zych otaz pracownicy na stanowiskach
robotniczYch zatrudnieni w Magazynie, są zatrudnieni w podstawowym systemie
czasu pracy jednozmianowym. Rozpoczynają pracę o godz.6.45 a kończą o godz.
l 4 . 4 5 w pr zy j ęty m trzym ie s i ęc znym okresi e rozli częni o wym.

§ 6 pkt. 2 Regulaminu Pracy otrzymuje brzmienie:

,, pracownicy wydziału Energetycznego i Mechanicznego oraz Bazy sprzętu
zatrudnieni w podstawowym czasię pracy jednozmianowym rozpoczynĄą pracę o
godz. 6.00 a kończą o godz. 14.00 w przyjętym trzymiesięc znym okresie
rozltczęniowym."

§ 6 pkt, 3 Regulaminu Pracy otrzymuje brzmienie:

,,pracownicy wydziału Energetycznego i Mechanicznego zatrudnieni w
podstawowym systemie cza*J pracy, wykonujący pracę trzyzmianową, pracę
wykonują:

- Izmiana - odgodziny 6.00 do godziny 14.00

- Ilzmtana- od godziny 14.00 do godziny 22.00

- III zmlana - od godziny 22.00 do godziny 6.00''

W § 6 Pkt. 4 Regulaminu Pracy zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

,, PracownicY na stanowiskach robotniczych pracujący w Grupie Zdawczo-odbiorcze.j

na Bocznicy kolejowej są zatrudnieni w równowaznym systemie czasu pracy.''
W Załączniku nr 1 do Regulaminu Pracy - Tabela norm przydziału środków ochrony
indYwidualnej, odzieży i obuwia roboczego przysługujących pracownikom na ich
stanowiskach Pracy oraz okresy ich uźywalności - w pkt. 6 wykreśla się stanowisko:
cieśla budowlany.
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J.

4.
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6, W Załączniku nr 1 do Regulaminu Pracy - Tabela norm przydziału środków ochrony
indYwidualnej, odzieżY i obuwia roboczego przysługujących pracownikom na ich
stanowiskach PracY oraz okresy ich uźywalności - w pkt. 7 wykreśla się stanowisko:
nechanik samochodorł,y.

7, W Załączniku nr 1 do Regulaminu Pracy - Tabela norm przydziału środków ochrony
indYwidualnej, odzieżY i obuwia roboczego przysługującycli pracownikom na ich
stanowiskach PracY oraz okresy ich uzywalności - w pkt. 8 po wyrazeniu ,,pracownicy

bocznicy kolejowej'' dodaje się wyraz: ,,- odprawiacz''
8, W Załączniku nr 1 do Regulaminu Pracy - Tabela nornr przydziału środków ochrony

indYwidualnej. odzieżY i obuwia roboczego przysługujących pracownikom na ich
stanowiskach PracY oraz okresy ich używalności - w pkt. 12 wykreśla się stanowisko:
koordynato r b azy sprzętll

9, W Załączniku Nr 2 do Regulaminu Pracy - Tabela śroclków higieny osobistej oraz
przydziału wody mineralnej pracowniko m ZIJE,,epeKoks'' Sp, z o.o. - w pkt. 4a -
wYkreŚla się stanowiska: cieśla budowlany, mechatrik samochodowy, maszynista,
ustawiacz, manewrowY, toromistrz, dyżutny ruchu, mechanik lokomotyw i dodaje się
stanowisko : odprawiacz

10, W Załączniku Nr 2 do Regulaminu Pracy - Tabela śroclków higieny osobistej oraz
przydziału wody mineralnej pracownikom ZIJF,,,epeKoks'' Sp. z o.o. - w pkt. 4b -
wYkreŚla się stanowiska: główny inzynier, z-ca głównego inzyniera, starsi mistrzowie.
mistrzowie, koordynatorbazy sprzętu, ref. ds. kadr i sekretadatu

1 1, W ZŃącznlku Nr 2 do Regulaminu Pracy - Tabela środków higieny osobistej oraz
przydziału wody mineralnej pracownikom ZIJF,,,epeKoks'' Sp. z o.o. - w pkt. 6 -
wYkreŚla się stanowiska robotnicze : cieśla budowlarry, mechanik samochodorł,1,.
maszYnista, ustawiacz, manewlowy, toromist tz, dy żtlrny tuchu, mechanik lokomotyw.
i dodaje się stanowisko: odprawiacz; wykreśla się stanowiska nierobotntczę: główny

inzYnier, z-ca głownego inzyniera, starsi mistrzowie, nristrzowie, koordyn ator bazy
sprzętu, ref. ds. kadr i sekretariatu

12, W Załącznlkl Nr 2 do Regulaminu Pracy - Tabela środków higieny osobistej oraz
przydziału wody mineralnej pracownikom ZIJE ,,epeKoks'' Sp. z o.o. - pkt. 8

otrzymuje brzmienie:

,, MYdło, Pastę bhP lub zel bhp, wodę mineralną wydawać będzie magazynosobom
upowaznionym przez kierowników poszczególnych wydziałów,''

13. w załączniku nr 4 do Regulaminu pracy - wykaz rodzajów prac wymagających

(
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I

szczegóInej sprawności psychofizyczneJ

trakcyj nych oTaz maszynistow-operatorów

kierowców drezyn motorowych)

14. W Zńączniku nr 4 do Regulaminu Pracy

szczególnej sprawności psychofizycznej

nastawniczego, ustawtacza i manewrowego

or az pt acę dyżurne go ruchu),

15. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 r,

Uzgodnion o z organizacj ami związkowymi:

- wykreśla się punkt 12 (prace drużyn

samojezdnyclr ciężkich maszyn torowych i

- Wykaz rodzajow prac wymagających

wykreśla się punkt 13 (prace

na zakładowych bocznicach kolejowych
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