REGULAMIN PRACY

ZAKŁ ADU USŁUG ENERGETYCZNYCH
,,EPEKOKS,, SP. Z o.0.
Z SIEDZIBĄW WAŁBRZYCHU
Na podstawie art. 104 2 § 1 ustawy z dniaż6 czerwca I974 r, Kodeks praey (tekst jednolity z
1998 roku, Dz. U. Nr 21 ,poz,94 z poźniejszym| zmlanami ) ustala się co następuje,

ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE
1. Regulamin ustala organizację

§1

i porządek w procesie pracy oruz związanę z tym prawa i

obowiązki pracodawcy i pracowników.
2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu
wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

na rodzaj

§2

Każdy pracownik przed dopuszczenięm do pracy podlega zaznajomieniu z Regulaminem.
Oświadczenie o zapoznaniu się z treściąRegulaminu, zaopatrzonę w podpis pracownika i
datę, zostanie dołączone do akt osobowych pracownika.

§3

w

Regulaminie jest mowa o pracodawcy należy przęz to rozumiec Zarząd Spółki
reprezentow any przez Prezesa Zarządu albo inną upoważnioną o sob ę.
Ilekroć

ROZDZLAŁ II CZAS PRACY
§4

1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w
zakładziepracy lub w innym miejscu Wznaezonym do wykonywania pracy.
2. Czas pracy powinien byc przez pracownika w pełni wykorzystany na wykonywanie
obowiązków służbowych.

§5

7. Czas pracy pracowników nie moze przekraczać przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie

40

godzin

w

przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy

w

przyjętym okresie

rozltczentowymnieprzekraczającymtrzęchmiesięcy.
2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają
indywidualne umowy o pracę.
3. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie moze przehaczać
przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczęniowym.
4. Wszystkie soboty uznawane są za dni wolne od pracy.
5. Niedziele oraz święta,określone odrębnymi przepisami, są dniami wolnymi od pracy.

§6

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych są zatrudnieni w podstawowym systemie
czasu pracyjednozmianolvym. Rozpoczynająpracę o godz.6,45 akończąo godz.14.45 w
pr zyj ęty m trzymi e s i ę c zny m o kr e s i e r o zliczęniowym.
ż. Pracownicy na stanowiskach robotniczych w Wydziale Konstrukcyjno-Budowlanym oraz
Magazynie są zatrudnieni w podstawowym systemie azas pracy jednozmianowym.
Rozpoczynająpracę o godz, 6.00 a kończąo godz. 14.00 w przyjętym trzymiesięczn;łn
1.

okresie r ozltczęntowym.
Pracownicy Wydziału Energetycznego i Mechanicznego Utrzymania Ruchu są zatrudnieni
w podstawowym systemie czasu pracy i wykonują placę trzyzmianową, Poszczególne
zmiany trwają
- I zmlana - od godziny 6.00 do godziny 14.00
- II zmiana- od godziny 14.00 do godziny 22.00
- ilI zmiana- od godziny 2ż.00 do godziny 6.00
4. Pracownicy na stanowiskach robotniczych pracujący na Bocznicy Kolejowej są
zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy. Przeciętna tygodniowa nolTna czasu
placy nie może przehoczyó 40 godzin w trzy miesięcznym okresie rozliczęniowym.
Dobowy wymiar czasu pracy w/w pracowników jest przedłużonydo 11 godzin.
Przedłlżonydobowy wymiar czasul pracy jest równoważony dniami wolnymi od pracy
wg ustalonego harmonogramu.
5. Praca w systemie równowaznym jest pracą zmianową według ustalonego rozkładu azasu
pracy (harmonogramu) przewidującego zmLanę pory ł\rykonywania pracy. W razie
nteprzępraaowania przez pracownika nominalnego czasu pracy przysługuje mu
wynagrodzęnię za pełny nominalny czas pIacy, zgodnie z zasadami określonymi w
umowie o pracę. Rozkład czasu pracy podaje się do wiadomości pracowników przed
t o zp o częciem dane go okre su rc zliczentowe go
1

J.

§7

1.

Pora nocna obejmuje azas pracy w wymiarze 8 godz. między godzinami 2I.00 wieczorem
a godziną6.00 rano.
ż. Za pracę w porze nocnej pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie określonew
Regulaminie Wynagra dzanla.
J. Za pracę w niedziele i świętauwńa się pracę wykonywaną od godziny 6.00 rano
w niedziele lub w świętodo godziny 6.00 rano dnia następnego.

§8

1.

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach
rozpoczęcia pracy znajdowŃ się na stanowisku pracy. Czas na przebranie się przed
rozpoczęciem pracy oraz lua mycie i przebranie się po zakończęniu pracy nie jest wliczany

do czasu pracy.
ż. Przyjście do pracy pracownicy potwierdzająpodpisem na liścieobecności.

§9

Praca w granicach nieprzekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na
tydziefi w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi ptacy w godzinach
nadliczbowych.
ż. Pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych tylko na polecenie
pracodawcy podyktowane jego szczegolnymi potrzebami lub w przypadku
konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego
albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii.
1.

3. Liczba

godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownika związanych ze
szczegÓInymi potrzebami Pracodawcy nie może ptzekroczyć dla poszczególnego
pracownika 416 godzin w roku kalendarzolvym.

§10

Pracownikom, których dobowy wymiar czasupracy wynosi co najmniej 6 godzin,
przysługuje 15 minutowaprzeTwaw pracy wliczana do czasu pracy.

§11

Przebywanie pracowników na terenie zakładu praay, poza godzinami płacy, może mieć
miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu ustnej zgody
bezpośredniego przełozonego lub innych osób bezpośrednio do tego upowaznionych.

1, Pracownicy przybywĄący

2.
3.

§12

do pracy w stanie nietrzeźwym lub ktorzy wprowadzili się
w taki stan w czasie pracy, nie mogąbyó dopuszczeni do pracy.
Niedopuszczenie do pracy traktowane jest w tym wypadku jako nieusprawiedliwiona
nieobecność w pracy.
Postanowienia regulaminu dotyczące obowiązku zachowania trzeźwościprzęz
pracowników odnoszą się również odpowiednio do zażywania narkotyków lub innych
podobnie działaj ący ch środków o durzaj ących.

F(OZDZIAŁ III ZASADY USPRAWIELIWIA|{IA NIEOBECNOŚO W

PRACY
§13

1. O niemozności stawienia się do pracy z ptzyazyny z gory wiadomej pracownik powinien
uprzedzić pracodawcę.
2. Pracownik jest obowiąany usprawiedliwić nieobecnośćw pracy lub spóźnienie się do
pracy.

3, W razię niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomió pracodawcę o
przyczynle nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu
nieobecności, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecnościw pracy, osobiście,
pIzez inne osoby lub za pośrednictwem pocńy. W tym przypadku za datę zawiadomienia
uważa się datę stempla pocztowego. Niedotrzymantę wyżej podanych terminów uważa się
za usprawiedliwione, jeżeli pracownik z uwagi na szczególne okoliczności nie mógł
zawiadomi c o przy czynie nieobecności.
4. W razie nieobecnościw pracy w związkuz
1/ niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracowllika lub jego izolacją z powodu
,,

choroby zakńnej;

2l

chorobą członka rodziny pracownika, wymagającej sprawowania ptzęz pracownika

osobistej opieki

pracownik

jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność,doręczając

zaświadczenie lekarskie.

pracodawcy

§14

W czasie nieobecności pracownika, pracodawaa Wznacza osobę, której ma być zastępczo
przydzielonapraca.

1.

§15

Pracownik możę być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla zńatwienia ważnych
spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.
Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona
p

2.

a
J.

4.

ottzeb a taki e go zwolnieni a.

Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.1, pracownikowi przysługuje
wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą

w go dzinach nadliczbo!\ych.

Ustala się, że w jednym dniu nie wolno odpracowaó więcej niZ 4 godziny,
Odpracowanie i zwolnienie od pracy) o ile jest to mozliwe, powinno wypadać w tym
samym miesiącu kalendarzolvym.
Każdorazowe opuszczenie miejsca pracy powinno być rejestrowane
!\yjśćw godzinach służbowych.

w Ewidencji

F(OZDZIAŁ IV OBOWIĄZKI PRACOWNIKOW
§16

1. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest
Il rzetelnte i efektywnie wykonać pracę;
2/ stosować się do poleceń, które dotyaząplacy, jeżeli nie są one sprzeczne
prawa lub umowąo pracę;
3l przestrzegać ustalonego czasu pracy;
4l przestrzegać Regulaminu pracy i ustaloneg o w zakładzie pracy porządku;
:

z przepisami

5l

przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych;
6/ podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy;
7l dbaó o dobro zal<ładu pracy i jego mienie;
8l zachować w tajemnicy informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
zaĘadu, których ujawnienie mogłoby narazic pracodawcę na szkodę;
9l przestrzegac tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
I0l przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego;
I1l dbaó o czystośći porządek wokół swego stanowiska pracy)jak i na stanowisku pracy
I2l należycie w sposób przyjęty u pracodawcy zabezpieczyc po zakończeniu pracy, narzędzia,
utządzenia i pomie szc zenia pr aay,,
13/ pracownik wychodzący z zakładu jest obowiĘany na żądanie pracodawcy lub osoby
przez niego upoważnionej poddaó się rewizji osobistej własnej odzieży i wynoszonych
przedmiotów i teczek w razie zaistnienia uzasadnionych podejrzeń, że pracownik wynosi bez
zęzw olęnia mienie pracodawcy

2, Obowią7ki, o których mowa w ust.1 dotyczą również pracowników wykonujących
czynności służbowe poza terenem zakJadu pracy.

§17

Zabrania się pracownikom :
1/ wstępu i przebywania na terenię zahJadu pracy w stanie po spozyciu alkoholu;

2l wnoszęnie alkoholu oraz innych środków odurzających na terenzal<ładu;
3l opuszczania stanowiskapracy w czasie pracy, bezzgody przełożonego;
4/ operowania maszynami i utządzeniarli nie związanymi bezpośrednio z wykonaniem
zleconych obowiązków i czynności;
5/ samowolnego demontowania częścimaszyn, wządzeń i narzędzl oraz ich napravły bez
specj alnego upowżnienia;
6l samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn i urządzen, czyszczenia i
naprawiania maszyn i aparatów będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym;
7l Wnoszęnta z zakładu jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własnośćpracodawcy lub
osób trzeci ch bęz pisemnej zgody pracodawcy.

ROZDZIAŁ V URLOPY IZWOLNIENIA OD PRACY

§18

1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego, w
.vqimIarze określonym w kodeksie pracy.
2. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala
pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników oIaz potrzeby wynikające z
konieczności zapewnienia normalnego toku pracy, Planęm urlopów nie obejmuje się części
urlopu udzielonego pracownikowi zgodnie z ust. 5.
3. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników.
4. Pracownik może rozpocząó urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy
vrryrażonej na karcie urlopowej.
5. Na żądarie pracownika w tęrminie przez niego wskazanym pracodawcaudziela nie więcej
nlż 4 dni urlopu w kazdym roku kalendarzowym. Pracownik zgŁasza żądanie udzielenia
urlopu najpóźniej przed r ozpoczęclem zmiany.
6. Częśćurlopu nie wykorzystaną z powodu: czasowej niezdolnoścido pracy wskutęk
choroby, odosobnienia w nvtązku z chorobą zakńny odbywania cwiczeń wojskowych
albo przeszkolenia wojskowego przez czas 3 miesięcy oraz urlopu macierzyńskiego
pracodawc a udzięIa urlopu po zakończeniu powyżej wskazanych okoliczności.
7. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów udzięla się pracownikowi
nĄpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku.
8, Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w
tym czasie pracował zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ VI WYPŁATA WYNAGRODZENIA
§19

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w wysokości określonej w umowie o
pracę.

§20

pracownika zapełny miesięczny wymiar azasupraay nie moze byó ntższe
o d wynagro dzenia minimalne go określone go odrębnymi przepi sami.
2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, nie wlicza się dodatku za pracę w godzinach
nadliczbowych
1. Wynagrodzenie

§21

1 . Wynagrodzenie za czas przępracow any wraz z dodatkami j est wypł acane za dany
miesiąc
kalendarzowy z dołu do 10 dnia następnego miesiąaa za miesiąc poprzedni. Jeżęli ten dzięń
jest dniem wolnym od pracy, wlłragrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzĄącym.
2. Wynagrodzenie i zasiłki za dni niezdolności do pracy wypłacane sąw terminie przyjętym
do wypłaty wynagrodzeń.
3. Wypłata wynagrodzęnia za pfacę za dany miesiąc kalendarzowy dokonywana jest na
wskazany przęz pracownika rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
4. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu
dokumentacji płacowej do wglądu oTaz przekazania odcinka listy płac zawierającego
wszystkie składniki wynagrodzenia.

§22

szczegółowe zasady wynagrodzenia określa Regulamin wynagra dzanta.

R]OZDZIAŁ VII ODPOWIEDZIALNOŚ C PORZĄDKOWA

PRACow|{IKow
§23

ężkim naruszeniem obowiązków pracown iczy ch w szcze góIno ści j e st
l) złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów, narzędzi i maszyn, a także
wykonyłvanie prac nie związanychz zadaniami wynikającymi ze stosunku pTaay,
Z)nieprzybycie do ptacy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenię bez
usprawiedliwienia,
3) stawianie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywanie alkoholu w czasie i
miejscu pracy,
4) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
5) nie wykonywanie poleceń ptzełożonych,
6) niewłaściwystosunek do ptzeŁożonych i współpracowników,
7) nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP i p.poż.,
8) nie przestrzeganie tajemnicy wskazanej w odrębnych przepisach oraz ujawnianie tajemnic
go spo darczych, wynag r o dzeń, a także zaniedbywanie o chrony tych taj emnic,
9) dokonanie rażącego nadużycia wobec pracodawcy, w szczęgólności w zakresie obowiąku
ochrony jego interesów i mienia, posiadanych uprawnięń oraz wynagrodzeń z tytułu
zatrudnienia, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i świadczeńsocjalnych,
10) wynoszenie z zal<ładu jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własnośćpracodawcy
lub osób trzęcich bez pisemnej zgody pracodawcy.
11)popełnienie przestępstwa lub wykroczeniaw czasię pracy lub na terenie firmy albo w
związku z posiadanymi od pracodawcy upowaźnieniami lub z użyciem mienia, pieczęci i
druków pracodawcy,
12) v,llrządzenie pracodawcy szkody umyślnejlub wynikłej z nięzachowania należytej
staranności,
13) rńące naruszenie regulaminu pracy albo innego regulaminu, instrukcji i zatządzenia
obej muj ącego pracowników
2. Kużdy pracownik powinien rzetelnie wykonywać obowiązki pracowniazę 1ptzestrzegać
obowiązujących u pracodawcy regulaminóą instrukcji i zarządzeń.
1

.c

i

:

§24

W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku,
Regulaminu prac1r' przepisów bezpieczenstwa i higieny pIaay, przepisów przecivłpożarowych
, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecnościw pracy oraz
usprawiedliwiania nieobecności w pracy, mogą być stosowane :
a) kara upomnienia
b) kara nagany.
§25

nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie praoy bez usprawiedliwienia, stawienie się do
pracy w stanie niętrzęŹwościlub spożyłvanie alkoholu w czasie pracy - może byc
zastosowan a róvłnięż kara pieniężna.

Za

§26

przel<roczenie, jak i za kuzdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności, nie możębyć wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, ałączne
kary pienięzne nie mogą przev,,1lższać dziesiątej częściwynagrodzenia przypadającego
pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczęk pieniężnych oIaz sum
egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

Kara pieniężna za jedno

§27

1. Kara nie moze być zastosowana po upłyłvie2 tygodni od powzięcia wiadomości o
naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego
naruszenia.
2. Karamoże być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§28

Pracodawca zawiadamia pracownika na piśmieo zastosowaniu wobec niego kary. Odpis
pisma składa się do akt osobowych pracownika.
ż. Jeżęlt zastosowanie kary nastąpiło z nan§zęniem przepisów prawa, pracownik może w
ciryu 7 dni od dnia za,wiadomienia go o ukaraniu wnieśćsprzeciw. Nie odrzucenie
sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty dnia jego wniesienia jest równoznaczne z
uwzględnieniem sprzeciwu.
J. Po roku nienagannej pracy karę uwńa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa z
akt osobowych pracownika.
1.

ROZDZIAŁ VIII OBOWIĄZKI PRACODAWCY
§29

Pracodawca jest obowiązarly w szczególności:
I/ zapevłnlć pracownikowi przydział pracy zgodny z treściązawartej umowy o pracę,
2l zaznajomió pracownika podejmującego pracę z zakręsem jego obowiązkóą sposobem
wykonywania pracy na .vqtznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi

uprawnieniami,

3l organizowaó pracę w sposób zapewniającv pełne wykorzystanie czasu prac} jak równiez
osiąganie przez pracownikow, pTzy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej
wydajności i nalezytej jakościpracy,

i higieniczne waruŃi pracy oIaz prowadzić systematycznie
szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informować
pracowników o ewentualnym ryzyku zawodowymzwiązanym z wykonywana pracą
5/ terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
6 l ułatwió pracownikom podno szenie kwalifi kacj i zawodowych,
7l zaspokajać, w miarę posiadanych środkóą bYowe, socjalne i kulturalne potrzeby
pracowników,
8l zapev,nić pracownikom przydział i wykonywanie pracy zgodnie ztreściązawartej umowy
o pracę oruz vłydawać pracownikom potrzebne narzędzia i materiały, jak równiez środki
ochrony osobistej, odzięż i obuwie robocze,
9/ stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
10/ prowadzić dokumentację w sprawachzwiryanych ze stosuŃiem pracy oraz akta osobowe
pracowników, a w razie tozwięania albo wygaśnięciastosunku pracy z pracownikiem
nięzńocznie wydaó pracownikowi świadectwo pracy,
11/ wpływac na ksżałtowanię w zakładzię zasad współźycia społecznego i szanować
godność,dobra osobiste pracowników i nie dopuszczać do jakiejkolwiek dyskryminacji w
stosunkach pracy,
l2l rov,rno traktować wszystkich pracowników w rozumieniu art. 18 'u K.p.
13l przeciwdziałac dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi.
4l zapevłnió bezpieczne

ROZDZIAŁ

IX

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
§30

Pracodawca i pracownicy zobowiryani są do ścisłegoprzestrzegania przeplsów
bezpieczeństwa i higieny pracy orazprzepisów o ochronie przeciwpożarowej.

i

zasad

§31

Pracodawca jest obowięany :
ll zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny praay oraz
ochrony przeciwp ożarowej,
2l prowadzić systematycznie szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy,
3l organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne waruŃl pracy,
4 l kięrować pracowników na profi laktyc zne badania lekarskie,
5l vlydać pracownikowi, środkiochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzięż
robocząlub wypłacić ekwiwalent na ich zakup przezpracownika,
6l wskazaó pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce naprzechowywanie odzieży i
obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oIaz przydzielonych mu narzędzi
pracy.

1.

§32

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz
przepisów przeciwpożarowych, a w szczęgólności pracownik j est obowi ązany
:

U
i zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej, braó udziń
w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddawaó się wymaganym egzaminom
znal przepisy

sprawdzającym,

vlykonywać pracę w sposób zgodny z ptzepisami i zasadami bhp i ochrony
przeciwpożarowej oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i
wskazówek pr zeło żony ch,
3l dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w

2l

miej scu (stanowisku) pracy,

4/ stosować środkiochrony zbiorowej, a takżę używac przydzielone środki ochrony
indywidualnej oraz odzięż i obuwie robocze zgodnie zichprzeznaczeniem,
5/ poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowaó się do wskazń lekarskich,
6l niezwłocznie zawiadomió przełożonego o zauważonym w zal<ł,adzie wypadku albo
zagrożentu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a takżę tnne
osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
7l współdziałaó z pracodawcąi przełożonymi w wypełnianiu obowiryków dotyczących
bhp i ochrony przeciwpozarowej,
ż. Zabraria się pracownikom:
U uruchamiania i posługiwania się maszynami, urządzeniami i narzędziami nie
związanymi bezpośrednioz wykonywaniem zleconych pracownikowi obowiązków i

czynności,
samowolnego demontowania maszyn, urządzeń i naruędzi i ich naptavły bez
specj alne go upoważnienia praco dawcy lub pr zełożonego,
3/ samowolnego usuwania osłon i zabezpieczęń maszyn, urządzeń i narzędzi t tch
naprawy i czyszczenia, gdy pozostająw ruchu lub pod napięciem elektrycznym,

2l

1. Wszyscy pracownicy przed

§33

dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku podlegają
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony

szkoleniu wstępnemu w
przeciv,pożarowej. W trakcie szkolenia pracownicy będą informowani o ryzyku
zawodowymzwiązartym z obejmowanym stanowiskiem. Powyzszebędzie odnotowane na

zaświadczęniu o szkoleniu wstępnym.
stosunku pracy pracownicy podlegają szkoleniom okresowym.
jest
Pracownik
obowiązany brać udziń w szkoleniach i instruktażach, znać obowiryujące
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i poddawać się wymaganym egzaminom
sprawdzającym.
Pracodawca dopuści pracownika do wykonywania pIacy, gdy posiada on wymagane
kwalifikacje zawodowe, po odbyciu wymaganego szkolenia wstępnego w zakresie bhp,
ochrony ptzeciwpożarowej i po wyposazeniu w środki ochrony indyrvidualnej oraz w
ubranie i odzięż roboczą. W razie niespełnienia tych wymogów pracownik nie zostanie
dopuszczony do pracy i jego nieobęcnośćw pracy zostanie uznana za
nieusprawiedliwioną.

ż. W czasie trwania
3.

4.

§34
1, Odzięż i obuwie robocze przysługujące pracownikom na określonychstanowiskach
pracy i okresy ich użytkowania oraz środkiochrony indywidualnej zabezpieczĄące
przed dzińarrięm niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników
występujących w środowiskupracy, przydzielane są nieodpłatnie na zasadach

2.

określonychw załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu Pracy.
Odbiór środków i przedmiotów wymienionych w ust. 1 pracownik potwierdza na
piśmiez obowią7kiem wyliczenia się z nich na zasadach odpowiedzialności
materialnej za mtenie powierzone.

9

3,

Pracodawca przydziela pracownikom środki higieny osobistej w ilościi na zasadach
w zakŁadowej tabeli norTn przydziału środków higieny osobistej
stanowiącej załącznikrtr 2 do niniejszego Regulaminu Pracy..
Obowiązkiem pracodawcy jest pranie i konserwacja odzieży roboczej. W sytuacji
niezapewnienia prania odzież roboczej czynności te wykonują pracownicy. Za pranie
odzieży przydzielonej przez pracodawcę przysługuje pracownikowi ekwiwalent
pienięzny w wysokości 20,00 złotych za miesiąc. Ekwiwalent za dany miesiąc nie
przysługuje w razię choroby lub urlopu bezpłatnego pracownika trwających dłużejntż
30 dni.
Ekwiwalent za pranie odzieży będzie płatny po zakończęniu kazdego
ptzepracowanego kwartału. W przypadku pracowników, których stosunek pracy
rozwiązuje się w ciągu kwartału, ekwiwalent zaprantę odzieży będzie płatny łącznie z
ostatnim wynagrodzeniem za pracę, proporcj onalnie do okresu zatrudnienia.
Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym
stanowisku pracy.
Pracownik obowiązany jest używać ptzydzielotej odzieży, sprzętu i środków ochrony
indyvidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem.

ustalonych

4.

5.

6.

7,

§35

Osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim. Dotyczy to
równieź pracowników przenoszonych na inne stanowisko.
ż. W trakcie zatrudnienia pracownika podlega badaniom okresowym i kontrolnym w
terminach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
1.

l.

§36

O wszelkich

zauważonych usterkach maszyn, urządzeń, pomieszczen, sprzętu i
narzędzi, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownik powinien
niezwło czni e p owiado mić swoj e g o pr zeło żone go, żądając i ch u s uni ę c i a.
ż. Każdy pracownik, który uległ wypadkowi - jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala
jest obowiązany powiadomić o wypadku swojego przełożonego.
J. Pracownik, który zauwńył wypadek lub dowiedział się o nim, jest obowiązany
natychmiast udzielió pomocy poszkodowanemu, zapobiec dalsąmr skutkom wypadku
i powiadomić o wypadku bezpośredniego przełożonego oraz służbębhp.
4. Miejsce wypadku należy zabezpieczyć do czasu ustalenia okolicznościi ptzyczyn
wypadku.

ROZDZIAŁ XI PRZEPISY KO|{COWE
IntegralnączęśćRegulaminu stanowi

1.

2.
3.

§37
:

Zal<ładowatabela norrn przydzińu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia
roboczegoprzysługujących pracownikom na ich stanowiskach pracy oraz okresy ich
użl.walności,stanowi ąca załącznik nr 1 .
Zakładowa tabela nrom przydziałtl środków higieny osobistej, stanowiąca załącznlk
tlt 2
Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom, stanowiący

załączniknr 3
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4.

Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,

stanowiący zŃączńk nr 4,
5. Wykaz rodząow prac do wykonywania pruęz co najmniej dwie osoby, stanowiący
zaŁączntknr 5.
6. Wykaz pIaa szczególnie niebe zpieczny ch, stanowiący zńącznlk rr 6.

§38

We wszystkich sprawach nie unonnowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Pracy orazvydane na jego podstawie akty wykonawcze.

§39

1.

Regulamin wchodzi w życie po upłyrvie 14 dni od ogłoszenia.
ż. Regulamin pracy obowiązuje przęz czas nie określony.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagająformy aneksu do niniejszego Regulaminu Pracy.
4. Aneks wchodzi w życie po upłyłviedwóch tygodni od dnią podania go do wiadomości
pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
6"n,. flF,.tą1;Ą['U

Ęu

-* :ył::.t:!..........
podpis pracodawcy
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Wałbrzych , dn. 01.04.2010 r.

Załączntk ł.r 1
Do Regulaminu Pracy ZUE ,,epeKoks" Sp. z o,o.
przydział pracownikom środków ochrony
indywidualnej oraz łdzieĘ i obuwia roboczego

TABELA
nonn przydziafu Środków ochrony indywidualnej,odzieży i obuwia roboczego
przysługujących pracownikom na ich stanowiskach pracy oraz okresy ich używalności.

L.p. Stanowisko pracy

Asortyment odzieĘ

Rodzaj
odzieży Okres uzytkowania
1ub

a

l.

Siusarz
Ubrarrie klvasocdpome letnie
zmianowy
Ubranie kwasoodporne ocieplane
i węglopochodnych koszula flanelowa
Kalesony
Trzewiki przemysłowe olejoodporne
Kurtka podgumowana
Buty filcowe oblewane gumą
Buty gumowe
Skarpety

,)

Slusarz - spawacz
zmianowy
i węglopochodnych

sprzętu

o
o

R
R
R

o
o
o
R

kominiarka
Stozek filcowy
Klapki
Kask ochronny
Rękawice drelich. wzmocnione skórą
Okulary ochronne
półmaska ochronna
Ochronniki słuchu - stopery
Ręcznik

o
o
o
o
o
o
o
o

Ubranie trudnopalne dla spawaaza
Ubranie trudnopalne ocieplane dla spaw.
koszula flanelowa
Kalesony
Trzewiki przemysłowe dla spawacza
Kurtka podgunowana
Buty filcowe obler,vanę gumą

o
o

okres letni
okres zirnowy
6 m-cy
6 m-cy
9 m-cy
36 m-cy
36 m-cy
24 m-ce
3 m-ce

24 m-ce
72 m-cy
12 m-cy

DO ZUŻYCIA
1

m-c

DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
6 m-cy

R
R
R

o
o

1 okres letni
1 okres zimowy
6 m-cy
6 m-cy
9 m-cy

36 m-cy
36 m-cy

Buty gumowe
Skarpety

kominiarka
Stozek filcowy
Klapki
Kask ochronny
Rękawice drelich. wzmocnione skórą
Rękawice spawalnicze skórzane
Fartuch spawalniczy skórzany
Nagolenniki i rękawy spawal. skórzane
Okulary - gogle spawal. typu odchyln.
Osłony spawalnicze
Tarczę spawalnicze
półmaska ochronna
Ochronniki słuchu - stopery
Ręcznik

3.

Slusarz ruchowy

ubranie robocze drelichowe
Ubranie ocieplane
koszula flanelowa
Kalesony
Trzewiki przemysłowe
Kuńka podgumorł.ana
Buty filcowe oblewane gumą
Buty gumowe
Skarpety

kominiarka
Stozek filcowy
Klapki
Kask ochronny
Rękawice drelich. wzmocnione skórą
Okulary ochronne
półmaska ochronna
Ochronniki słuchu - stopery
Ręcznik

o

R

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

R

o

R
R
R

o
o
o

R

o
o
o
o
o
o
o
o

24 m-ce
3 m-ce
24 m-ce

12m-cy
12m-cy

DO ZUŻYCIA
3 m-ce

Okres 36 m-cy i powyz
Okres 36 m-cy ipovłyż

DO
DO
DO
DO
DO

ZUŻYCIA
ZUŻYCIA
ZUŻYCIA
ZUŻYCIA
ZUŻYCIA

6 m-cy

9 m-cy
24 m-ce
6 m-cy
6 m-cy
9 m-cy
36 m-cy
36 m-cy

24m-ce
3 m-ce

24 m-ce

12m-cy
12m-cy

DO ZUŻYCIA
1

m-c

DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
6 m-cy

4.

Slusarz
warsztatowy

ubranie robocze drelichowe
Ubranie ocieplane
koszula flanelowa
Kalesony
Trzewiki przemysłowe
Kurtka podgumowana
Buty filcowe oblewane gumą
Buty gumowe
Skarpety

5.

Slusarz- spawacz

R

24 m-cę
6 m-cy
6 m-cy

o
o
o

36 m-cy
36 m-cy

R
R
R

R

kominiarka
Stozek filcowy
Klapki
Kask ochronny
Rękawice drelich. wzmocnione skórą
Okulary ochronne
półmaska ochronna
Ochronniki słuchu - stopery
Ręcznik

o
o
o
o
o
o
o
o

Ubranie trudnopalne
Ubranie trudnopalne ocieplane
Koszrila flatielorl,,a
Kalesony
Trzewiki przemysłowe dla spawacza
Kurtka podgumowana
Buty filcowe oblewane gumą
Buty gumowe

o
o

Skarpety

kominiarka
Stozek filcowy
Klapki
Kask ochronny
Rękawice drelich. wzmocnione skórą
Rękawice spawalnicze skórzane
Fartuch spawalniczy skórzany
Nagolenniki i rękawy spawal . skórzane
Okulary - gogle spawal. typu odchyln .
Osłony spawalnicze
Tarcze spawalnicze
półmaska ochronna
Ochronniki słuchu - stopery
Ręcznik

12m-cy

o

i{

R
R

o
o
o

R

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

12m-cy

24 m-ce
3 m-ce
24 m-ce

12m-cy
12m-cy

DO ZUŻYCIA
1

m-c

DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
6 m-cy

6 m-cy
24 m-ce
6 m-cy
6 m-cy
9 m-cy
36 nr-cy
36 m-cy
24 m-cę
3 m-ce

24m-cę

lżm-cy

12m-cy

DO ZUŻYCIA
m-c
3 m-ce
Okres 36 m-cy
Okres 36 m-cy
1

ipovlyż
ipowyż
DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
6 m-cy

6.

Murarz
Cieślabudowlany
Operator ma§zyn
skrawających
pracownik
magazynu

7.

Kierowca Operator sprzętu
budowlano montażowego
Mechanik
Samochodowy

ubranie robocze drelichowe
Ubranie ocieplane
koszula flanelowa
Kalesony
Trzewiki przemysłowe
Kurtka podgumowana
Buty filcowe oblewane gumą
Buty gumowe
Skarpety

R

24 m-ce
6 m-cy
6 m-cy

o
o
o

36 m-cy
36 m-cy

R
R
R

R

kominiarka
Stozek filcowy lub czapka z daszkiem
Klapki
Kask ochronny
Rękawice drelich. wzmocnione skórą
Okulary ochronne
półmaska ochronna
Ochronniki słuchu - stopery
Ręcznik

o
o
o
o
o
o
o
o

ubranie robocze drelichowe
Ubranie ocieplane
koszula flanelowa
Kalesony
Trzewiki przemysłowe
Kurtka podgumowana
Buty filcowe oblewane gumą
Buty gumowe
Skarpety

R

kominiarka
Stożek filcowy lub czapka z daszkiem
Klapki
Kask ochronny
Rękawice drelich. wzmocnione skórą
Rękawice gumowe p/olejowe
Fartuch gumowy p/olejowy

Okulary ochronne

p/olejowe

Okulary ochronne dla kierowcy
półmaska ochronna
ochronniki słuchu
Ręcznik

12m-cy

o

o

R
R
R

o
o
o

R

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

12m-cy

24 m-ce
3 m-ce
24 m-ce

12m-cy
12m-cy

DO ZUŻYCIA
l m-c
DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
6 m-cy

12m-cy
24 m-cę
6 m-cy
6 m-cy

12m-cy
36 m-cy
36 m-cy
24 m-ce
3 m-ce

24 m-ce

12m-cy
12m-cy

DO ZUŻYCIA
1

m-c

DO ZUŻYCIA
Do ZUŻYCLA
DO ZUŻYCIA
36 m-cy

DO ZUŻYCIA

Do

ZUŻYCIA,

6 m-cy

8.

Pracownicy
bocznicy kolejowej

Ubranie robocze ostrzegawcze- odblask.
Ubranie ocieplane
koszula flanelowa
Kalesony
Trzewiki przemysłowe
Kurtka podgumowana
Buty filcowe oblewane gumą
Buty gumowe
Skarpety

kominiarka
Czapka ocieplana
Czapka drelichowa z daszkiem
Klapki
Kask ochronny
Rękawice drelich. wzmocnione skórą
Rękawice gumowe p/olejowe
Fartuch gumowy p/olejowy
Okulary ochronne p/olejowe
Kamizelka ostrzegawcza
Ręcznik
9.

Ubranie kwasoodpome letnie
Elektromonter
Ubranie kwasoodporne zimowe
zmianowy
i węglopochodnych koszula flanelowa
Kalesony
Trzewiki przemysłowe
Kurtka podgumowana
Buty filcowe oblewane gumą
Buty gumowe
Skarpety
I(ominiarka
Stozek filcowy

Klapki
Kask ochronny

Rękawice drelich. wzmocnione skórą
półmaska ochronna

Ochronniki słuchu - stopery
Ręcznik
ponadto zatrudnient Rękawice gumowe
przy ładowaniu
Fartuch gumowy
Przyłbica lub okulary ochronne
akumulatorów i
sporządzaniu
elektrolitu
otrzymują :

R

o

R
R
R

o
o
o

R

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

R
R
R

o
o
o

R

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

12m-cy
24 m-ce
6 m-cy
6 m-cy

lżm-cy

36 m-cy
36 m-cy

24 m-cę
3 m-ce
24 m-cę
24 m-cę

12m-cy
12m-cy

Do ZUŻYC|A
1m-c

DO
DO
DO
DO

ZUŻYCIA
ZUŻYCIA
ZUŻYCIA
ZUŻYCIA

6 m-cy

1 okres letni

2 okresy zimowe
6 m-cy
6 m-cy
9 m-cy

36 m-cy
36 m-cy

24 m-ce
3 m-ce
24 m-ce

12m-cy
12m-cy

DO ZUŻYCIA
1

m-c

DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
6 m-cy

DO ZUŻYCIA

Do ZUŻYuL
DO ZUŻYCIA

l0.

Elektromonter

ubranie robocze drelichowe
Ubranie ocieplane
koszula flanelowa
Kalesony
Trzewiki przemysłowe
Kurtka podgumowana
Buty filcowe oblewane gumą
Buty gumowe
Skarpety
I(ominiarka
Stozek filcowy

Klapki
Kask ochronny
Rękawice drelich. wzmocnione skórą
Okulary ochronne
półmaska ochronna
Ochronniki słuchu - stopery
Ręcznik

11.

Mechanik
urządzeń
energetycznych

ubranie robocze drelichowe
Ubranie ocieplane
koszula flanelowa
Kalesony
Trzewiki przemysłowe
Kurtka podgumowana
Buty filcowe oblewane gumą
Buty gumowe
Skarpety

kominiarka
Stożek filcowy
Klapki

Kask ochronny

Rękawice drelich. wzmocnione skórą
Okulary ochronne
półmaska ochronna
Ochronniki słuchu - stopery
Ręcznik

R

o

R
R
R

o
o
o

R

o
o
o
o
o
o
o
o

R

o

R
R
R

o
o
o

R

o
o
o
o
o
o
o
o

9 m-cy
24 m-cę
6 m-cy
6 m-cy
9 m-cy

36m-cy
36 m-cy

24 m-cę
3 m-ce
24 m-cę

12m-cy
12m-cy

DO ZUŻYCIA
1

m-c

DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
6 m-cy

9 m-cy

24 m-ce
6 m-cy
6 m-cy
9 m-cy
36 m-cy
36 m-cy
24 m-ce
3 m-ce

24m-ce
12m-cy
12 m-cy

DO ZUŻYCIA
1

m-c

DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
DO ZUŻYCIA
6 m-cy

12.

Dozór
inżynieryjno techniczny

ubranie robocze drelichowe
Ubranie ocieplane
koszula flanelowa
Kalesony
włączając :
sp.d/s gos.materiał, Trzewiki przemysłowe
sp.d/s kosztorysow. Kurtka podgumowana
sp.d/s zaopatrzenia Buty filcowe oblewane gumą
Buty gumowe
i kosztorysowania
Skarpety
sp.d/s eksploatacji
sp.d/s technicznych Kominiarka lub czapka ocieplana
koordynator bazy Klapki
Kask ochronny
sprzętu
Ręcznik
ref.d/s zaopatrz.
gosp.materiałowej
i
służbabhp

R

12 m-cy
36 m-cy

o

R
R
R

9 m-cy
9 m-cy

12m-cy

o
o
o

36 m-cy

36 m-cy
24 m-ce
3 m-ce
36 m-cy

R

o
o
o

12m-cy

DO ZUŻYCIA
6 m-cy

Wyposazenie ochronne
wydawane na okres
1 roku i powyzej ,

w uzasadnionych

ptzypadkach według

zużycia i potrzeb

Pracownicy
administracji

13.

Ręcznik

o - odzież ochronna
R - odzięż robocza
oo I

c*^|"łp.s.y
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ZŃącznik Nr.2
Do Zakładowego Regulaminu Pracy ZUT,,epeKoks" Sp. z o.o.
przydział pracownikom środków higieny osobistej,
oraz przydziafu wody mineralnej .

TABELA

środków higieny osobistej oraz przydziŃu wody mineralnej pracownikom
ZakŁadu Usług Energetycznych ,,epeKoks" Sp. z o.o.
Ramowe miesięczne nofiny środków higieny osobistej przysługujące praco\Mrikom
1. Ustala się przyznawanie i wydawanie środków do mycia vłyłączniew naturze.
2. Za podstawowy środekdo mycia przyjmĄe się mydło toaletowe i pastę bhp lub
żel bhp.
3. Podstawę do ustalenia wysokości niniejszych przydziałów środków do mycia,
oraz wody mineralnej w poszczególnych grupach stanowi okres pozostawania
w zatrudnieniu bez vrllłączania okresów przebywania na urlopie taryfowym oraz
zwolnieniach lekarskich, za wyjątkiem nieobecności przekaczającej 1 miesiąc .
4. Miesięczne przydzińy środków do mycia dla poszczególnych grup przedstawia
poniższe zestawienie
:

:

a) grupa

I -

400

g

mydła miesięcznie

- ślusarzzmianorvy i węglopochodnych
- ślusarzruchowy i warsztatowy
- ślusarz- spawacz zmianowy i węglopochodnych
- ślusarz- spawacz
- murarz
- cieśla budowlany
- operator maszyn skrawających ( tokarz itp. )
- kierowca- operator sprzętu budowlano- montazowego
- mechanik samochodowy
- pracownicy bocznicy kolejowej : maszynista, ustawiacz,
dyzurny ruchu, mechanik lokomotywy
- elektromonter zmianołvy i węglopochodnych

- elektromonter
- mechanik urządzei energetycznych

manewrowy, toromistrz,

b) grupa

-

II -

g

mydła miesięcznie
główny inzynier
z-ca głównego inzyniera
kierownicy
starsi mistrzowie
mistrzowie
pracownicy magazynowi
sp.d/s gospodarki materiałowej
sp.d/s zaopatrzenia i kosztorysowania
sp.d/s eksploatacji
sp.d/s technicznych
koordynator bazy sprzętu
ref.d/s zaopatrzenia i gospodarki materiałowej
ref.d/s kadr i sekretariatu
300

Normy przydzia|u pa§ty bhp lub żelu do mycia rąk dla poszczególnych grup:
grupa

I * kierownicy,

starsi mistrzowie,mistrzowie, pracownicy magazynowi
l miesiąca.

pasĘ bhp lub zelu bhp na okres

- 0,5

kg

5. Okresy wydawania środków do mycia ustala się raz na kwartał .
6. Woda mineralna będzie wydawana w ilości:
a) w terminie od 01.05. do 31.10 2 zgrzewki na miesiąc na 1prac.(tZbutelek po1,5l)
b) w terminie od 01.11. do 30.04. I zgrzewka na miesiąc na 1prac.( 6butelek po1,5l)

Dla pracowników:

- ślusarzzmianowy i węglopochodnych
- ślusarzruchowy i warsztatowy
- ślusarz- spawacz zmianowy i węglopochodnych
- ślusarz- spawacz
-

mllrarz
cieślabudowlany
operator maszyn skrawających ( tokarz itp. )
kierowca- operator sprzętu budowlano- montażowego
mechanik samochodowy
pracownicy bocznicy kolejowej : maszynista, ustawiacz, manewTowy, toromistrz,
dyzurny ruchu, mechanik lokomotyvry
- elektromonter zmianolvy i węglopochodnych

- elektromonter
- mechanik urządzeń

energetycznych

Dla pracowników:
- główny inzynier
z-ca głóv,nego inżyniera
kierownicy
starsi mistrzowie
mistrzowie
pracownicy magazynowi
sp.d/s gospodarki materiałowej
sp.d/s zaopatrzenia i kosztorysowania
sp.d/s eksploatacji
sp.d/s technicznych
koordynator bazy sprzętu
ref.d/s zaopatrzeńa i gospodarki materiałowej
ref.d/s kadr i sekretariatu

Otrzymują wodę mineralną
1 pracownika ( 6 butelek po

od

01.01. do 31.12

.-I

zgrzewka na miesiąc na

1,5 l ).

Pracownicy administracji - biurowiec korzystają z dystrybutorów z wodą ) oraz z
dozowników z mydłem w toaletach, w wyniku czego nie są objęci powyższymi
przydziałami.
Papier toaletowy należy zapewnic pracownikom w należytym stopniu
w wydziałowych toaletach.
8. Mydło, pastę bhp lub że| bhp, wodę mineralną wydawaó będzie magazyn osobom
upowaznionym ptzez kierowników, starszych mistrzów i mistrzów poszczególnych
wydziałów.
7.
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3

do Regulaminu Pracy
ZUE ,,epeKoks"Sp. z o.o.

WY

KAz

prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom
l.

ocHRoNA PRAGY KoBlET l MŁoDoclANYcH
§1

Przy nawiązyrruaniu stosunku pracy i w trakcie jego tnłania pracodawca zobowiązuje

się do ścisłegoprzestrzegania przepisów regulujących zatrudnienie
imłodocianych,

kobiet

§2
Nie wolno zatrudniać, kobiet:

1. Przy wszystkich pracach, przy których najwyzsze wańościobciązenia pracą
fizyczną , mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy,

2.

przekraczają 5000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min,
Przy pracach związanych z ręcznym podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów
o masie przekraczającej
2,1.12 kg przy pracy stałej,
2.2.20 kg przy pracy donlwczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany
roboczej).
Przy ręcznej obsłudze elementow urządzeń ( dźwigni, korb, kół sterowniczych
itp., przy której wymagane jest użycie siły przekraczĄącĄ:
3.1,50 N przy pracy stałej,
3.2.100 N przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej
:

3.

)

4. Przy

ręcznym przenoszeniu pod górę - po pochylniach, schodach itp., których
maksymalny kąt nachylenia przekracza 30" , a wysokość5 m - cięzarów o masie
przekraczającej:
4.1.8 kg przy pracy stałej,
4,2,15 kg przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godziny w czasie zmiany
roboczej),
5. Przy przenoszeniu ciężarów o masie przekraczającej:
5.1,50 kg przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
5.2.80 kg przy przewożeniu na wózkach 2,3 i 4 - kołowych.
Wyżej podane dopuszczalne masy cięzarów obejmują również masę urządzenia
transpońowego i dotyczy przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej
igładkiej o pochyleniu nie przekraczającym:
2 o/o - przy pracach wymienionych w pkt. 1 i 2,
1 o/o - przy pracach wymienionych w pkt. 3
W przypadkach przewozenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób
określony w pkt. 1 i 2, masa cięzarów nie moze przekraczać 60 % wielkości
podanych w tych punktach.

-

§3
Nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży i w okresie karmienia:

1. Przy wszystkich pracach, przy których najwyzsze wartościdociązenia pracą
fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy,

przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą.
pracach wymienionych w § 2 pkt. 2 - 5, jeżeli występuje przekroczenie 1l4
określonychw nich wańości.
3, Przy pracach w pozycji wymuszonĄ.
4, Przy pracach w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godz, w czasie zmiany,
5. Przy pracach w środowisku, w ktorym występuje nagłe zmiany temperatury
powietrza w zakresie przekraczającym 15 'C
narazeniu na działanie czynnikow rakotwórczych
6. Przy pracach
i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym.
7. Przy pracach w naraźeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jezeli ich
środowisku placy przekraczĄą wańości1l3 najwyzszych
stężenia
dopuszczalnych stęzeń.
8. Przy pracach wewnątrzzbiorników i kanałów oraz w wymuszonym rytmie pracy.,
9. Przy pracach stwarzających ryzyko cięzkiego urazu fizycznego lub psychicznego
np. gaszenie pozaróW usuwanie skutków awarii,
Ponadto nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży:
przy pracach w środowisku,w którym poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do
8 - godzinnego
dnia pracy, mierzony zgodnie z Polskimi Normami, przekracza wańość65 dB,
natężeniach
przy pracach
zasięgu pól elektromagnetycznych
przekr aczaj ących wa rtościd a strefy bezp eczn ej,
przy pracach przy obsłudze monitorów ekranowych - powyzej 4 godzin na dobę,

2. Przy

w

w

,

-

o

w

i

l

§4
W spółce wzbronione jest zatrudnianie kobiet na stanowiskach:

oddział

1. Transpoń

2,

samochodowy

Produkcyjny

stanowisko
1, kierowca samochodu cięzarowego o
tonażu ponad 2,5 tony oraz autobusu
o liczbie miejsc ponad 14

1, wszystkie stanowiska

2,
3.

na

których
praca wykonywana jest na oddziałach
produkcyjnych
spawacz, kowal, lub zblizone
stała praca z substancjami toksycznymi (ołów, ńęć, rozpuszczalnik itp.)

§5
1. Kobiety w ciązy nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze

2.

nocnej,
Kobiety w ciąży nie wolno bez jĄ zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

2

3, Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody
zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również
delegować poza stałe miejsce pracy,

§6
Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży:
1. zatrudnionąprzy pracy wzbronionej kobietom w ciązy,
2, w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na
stan ciązy nie powinna wykonywaó pracy dotychczasowe. Stan ciązy powinien
być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

§7
1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych

przeruu

w pracy wliczanych do czasu pracy.

2.

Pracownica karmiąca więcej niz jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw
w pracy po minut każda,
Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na
karmienie nie przysługuje. Jezeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin
dziennie przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

§8
1. Młodocianym jest osoba, ktora ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony

tylko

w celu przygotowania zawodowego.

§9
Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1. ukończyli co najmniej szkołę podstawową,
2, przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające,
zagraża ich zdrowiu.

że praca danego rodzaju

nie

1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczaó 6 godzin

na

§10
dobę.

2. Czas
3.

pracy młodocianego w wieku powyzej 16 lat nie moze przekraczać 8 godzin
na dobę.
Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze
nocnej.
§11

Wykaz prac wzbronionych młodocianym:

l.

PRACEZWIM.ANE Z NADMIERNYM WYS!ŁKIEM FIZYCZNYM:

1, Obciązenie pracą fizyczną,

są młodocianym prace polegające wyłącznie na podnoszeniu,
przenoszeniu, przewozeniu cięzarów i prace wymagające poMarzania duzej
liczby jednorodnych ruchów. Czynności te mogą być wykonywane przez
młodocianych tylko w zakresie niezbędnym do nauki zawodu, jeżeli czas ich
wykonywania nie przekracza 113 czasu pracy młodocianego.
wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach przy ktorych

a) wzbronione

b)

najwyzsze wańościobciązenia pracą fizyczną mierzone wydatkiem

energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczĄą,
DLA DZlEWCZĄT
KJ/min
Kcal/min

WlEK
do ukończenia
16 roku życia
od 16 roku
zycia do
ukończenia 18
roku zycia

ll.

KJ/6

DLA CHŁOPCOW
Kcal/6qodz

oodz

9,2

2,2

1

800

620

10,5

2,5

2300

720

DzWlGANlE clĘzARoW 1 lcH TRANSPoRT

1. wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach załadunkowych

2.

i wyładowczych, przy przetaczaniu beczek, bali, klocków itp., przy przewozeniu
cięzarów samojezdnymi środkamitranspońu,
wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy ręcznym dźwiganiu
i przenoszeniu cięzarów oraz ręcznej obsłudze dźwigni, korb, kół sterowniczych,
przy których niezbędna jest siła przekraczĄąca następujące wańości.
P rzy obciążen u jed nostkowym (w KG) przeciętnie do 4
godz. w czasie
roboczej (chłopcy)
15,0
i

Wiek
Do ukończenia 16 roku życia

Od 16 do ukończenia 18 roku

x
zmiany

25,0

życia

Przy
powtarzalnym
obciązeniu [kG]
8,0
12,0

3. wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy ręcznym przenoszeniu ciężarów
pod górę /pochylnie, schody, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o,
a wysokośćtych urządzeń 5 m, jeżeli obciązenie przekracza:

a) do ukończenia 16 roku życia, przy obciąźeniu jednostkowym 8,0 KG
przeciętnie do 4 x godz. w czasie zmiany roboczej a przy poMarzalnym
obciąźeniu 5,0 KG

b) od 16 do ukończenia 18 roku życia, przy obciążeniu jednostkowym 15,0 KG
przeciętnie do 4 x godz. w czasie zmiany roboczej, a przy powtarzalnym
obciązeniu 8,0 KG

4. wzbronione jest młodocianym chłopcom do ukończenia 16 roku życia
przewozenie cięzarów na taczkach jednokołowych, 2-kołowych, 3-kołowych lub
4-kołowych poruszanych ręcznie.

lll. PRACE WYMAGAJĄCE STALE WYMUszoNEJ
clAŁA.
4

l

NIEVVYGoDNEJ PozYcJl

1. wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach wymagających stale
wymuszonej pozycji ciała: pochylonej lub w przysiadzie, leźącej na boku lub na
wznak, w tym w szczególności przy remoncie pojazdów mechanicznych, oraz na
kolanach, w tym w szczególności przy ręcznym cyklinowaniu podłóg, przy
pracach posadzkarskich itp..

lV. PRACE W HAŁAslE l DRGANIAGH.

Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w środowiskupracy, w którym
równowazny poziom dźwięku hałasu przekracza 80 dB (dla 8 godzinnej ekspozycji
na hałas).
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V. PRAGE

PoLAcH
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LE KTRO_MAG

ELEKTROSTATYCZNYCH
l NARMAJĄGYCH NA PRoMlENloWANtE PoDczERWoNE.

N

ETYCZNYC H,

1. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych na stanowiskach pracy, na których
natęzenie pól budź gęstośćstrumienia energii promieniowania przekraczĄąniżĄ
podane wańości
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Pola elektro-magneto statyczne
Pola częstotliwości przemysłowej (SOHz)
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2. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach stwarzających ryzyko
narażenia na bezpośrednie lub pośrednie promieniowanie nadfioletowe,
emitowane przez technologiczne urządzeńia przemysłowe, w tym w
szczególności: spawanie, cięcie i stapianie metali za pomocą wysokich

temperatur oraz prace w kuźniach przy piecach grzewczych.

Vl. PRAGE PoNlz.EJ PozIoMU GRUNTU l NA WYsoKoścl.

w zagłębieniach o głębokości
większej niż0,7 m, których szerokośćjest mniejszaniż dwukrotna głębokość,
wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach na wysokościpowyzej

1. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych

2.

3m.

VlI.PRAGE, PoDczAs KToRYCH sĄ NARAŻEN| NA zWlĘKszoNE
NlEBEzPlEczEŃsTWo URAzoW t oKALEczEŃ, W TYM W
szCzEGoLNoŚc l PRAG E ZW\ĘANE

-

Z:

obsługą młotów mechanicznych, obrabiarek do szybkościowegoskrawania,
nożyc, krajalnic, szarpaczy, obsługę pędni od silnika do przystawek

przenoszących ruch na maszyny,
ręcznym nakładaniem ostrzy na maszynę, rozbieranie i składanie naprawionych
lub czyszczonych maszyn,
obróbką drewna przy użyciu siekiery i pił ręcznych, obsługą pił tarczowych,
taśmowych, traków maszyn do obrobki drewna o bezpośrednim ręcznym
posuwie materiału oraz wszelkie prace przy zwce drewna,
5
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przy pracach

-
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ze

stosowaniem środków wybuchowych

i

łatwopalnych,

prowadzeniem cięzkich maszyn budowlanych, obsługą dźwignic, kaparów,
kołowrotów, kotłów parowych, urządzeńi naczyn pod ciśnieniem 0,5 atm,,
przy pracach przy liniach napowietrznych i kablowych, będących pod napięciem
lub w poblizu napięcia, w rozdzidniach prądu elektrycznego, w elektrycznych
podstacjach, przy transformatorach, wszelkie prace przy obsłudze urządzen
energetycznych i elektrycznych znajdujących się pod napięciem, z wyjątkiem
napięcia bezpiecznego oraz prac konsenłacyjnych pzy urzadzeniach central
telefonicznych.
I|.PRACE W TRANSPORCI E SAMOCHODO\IVYM

-

:

prace kierowców pojazdów silnikowych, i ich pomocników,
przy przetaczaniu, spinaniu i odczepianiu przyczep,
przy pompowaniu opon samochodowych i ciągnikowych,
prace w garazach,
prace konwojentów.
§12

Rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w
celu odmywania przygotowania zawodowego:
1. Dozwolone jest młodocianym po ukończeniu 16 roku życia:
a) przewożenia ładunków o masie do 50 kg na taczkach jednokołowych po
powierzchni gładkiej, utwardzonej, lub po pomostach zbitych z desek, jezeli
pochylenie powierzchni nie przekracza 2 o/o,
b) przewozenie ładunków o masie do 80 kg na wózkach 2-kołowych
poruszanych ręcznie po powierzchni gładkiej, jezeli pochylenie nie przekracza
2 oń, a po powierzchni nierównej - ciężarów do 50 kg, jezeli pochylenie
powierzchni nie przekracza 1 o/o,
c) przewozenie ładunków o masie do 80 kg na wózkach 3 lub 4-kołowych, jezeli
pochylenie powierzchni nie przekracza 2 o/o.
2. Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych w wieku powyzej 16 lat,
przygotowujących się do zawodu mechanika pojazdów samochodowych, przy
pracach wymagających wymuszonej pozycji ciała, nie dłuzej niz w ciągu 3 godz.

3,

na dobę.

Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych chłopców w wieku powyzej 17 lat
w zakresie potrzebnym do przygotowania w zawodzie,. spawacza, ślusarza,
montera - przy spawaniu, cięciu stapianiu metali, z wyłączeniem metali
kolorowych oraz spawania wewnątrz zbiorników i pod wodą, nie dłuzej niż 3
godz. dziennie w granicach do 60 godz, w całym okresie szkolenia zawodowego.
Zatrudnianie młodocianych przy spawaniu, cięciu i stapianiu metali moźe się
odbywać pod warunkiem, ze młodociani będą je wykonywali pod nadzorem
nauczycieli zawodu lub instruktorów spawaczy, posiadających kwalifikacje
spawacza. Musi tez być zapewniona sprawnie i skutecznie działająca wentylacja
miejscowa iogólna.
Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych powyzej 16 lat, w ramach praktycznej
nauki zawodu elektromechanika w zagłębieniach do '1,5 m które są obudowane
zgod n ie z obowiązującymi przepisam i.

i

4,

Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych w wieku powyzej 17 lat przy pracach
na wysokoŚci 10 ffi, w wymiarze do 2 godz. dziennie, pod warunkiem pełnego
zabezpieczenia przed u pad kiem.
6. Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych chłopców w wieku powyzej 17 lat
przygotowania zawodowego
zakresie potrzebnym
zawodzie
elektromontera, przy pracach związanych
montażem, demontażem
i konse nryacją n i n apowietrznych, kab lowych, rozdzielni, stacj i tra nsformatorow
i nastawni, a także na wysokości do 10 m, przy zastosowaniu wymaganych
przepisami energetycznymi środków ochronnych, pod warunkiem całkowitego
wyłączenia linii lub urządzeń spod napięcia. Jednocześnie nalezy zabezpieczyc
miejsce pracy w taki sposób, by wykluczone było przypadkowe włączenie tych
linii lub urządzen pod napięcie oraz mozliwość przypadkowego zbliżenia się na
niebezpieczną odległośćdo częściurządzen pozostawionych pod napięciem lub
dotknięcia oraz zastosowania zabezpieczenia
wyładowań
atmosferycznych.
7. Dozwolone jest zatrudnianie młodocianych w zakresie potrzebnym do nauki
zawodu kierowcy samochodu, gdy program nauki zawodu przewiduje uzyskanie
przez ucznia prawa jazdy uprawniającego
kierowania pojazdami
samochodowymi.
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Załącznik nr 4
do Regulaminu Pracy
ZUE ,,epeKoks"Sp. z o.o.

WYKAZ RODZAJOW PRAC WYMAGAJĄCYCH SZCZEGOLNEJ
SP RAWNOŚCI PSYC HO F|ZYCZN EJ

1. prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych,
2. prace przy obsłudze podnośnikow i platform hydraulicznych,
3. prace przy obsłudze układnic magazynowych,

4. prace przy obsłudze żurawi wiezowych i samojezdnych,
5. prace operatorów samojezdnych cięzkich maszyn budowlanych
drogowych,

i

maszyn

6. prace kierowców: autobusów, pojazdów przewozących materiały niebezpieczne
oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyzej 16 ton i długości
powyzej 12 m,
7. prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych
8. prace przy liniach napowietrznych niskich, średnichiwysokich napięó,
9. prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, podlegających pełnemu dozorowi
technicznemu.
10.praca przy obsłudze instalacji chemicznych tworzących mieszaniny wybuchowe
z powietrzem,
't1 . prace przy materiałach łatwo palnych
12.prace druzyn trakcyjnych oraz maszynistów - operatorow samojezdnych cięzkich
maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych,
13.prace nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na zakładowych bocznicach
kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu.
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Załącznik nr 5
do Regulaminu Pracy
ZUE ,,epeKoks"Sp. z o.o.

VVYKAZ RODZAJOW PRAC, KTORE POW|NNY BYC
VVYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DW|E OSOBY
1, prace wykonywane wewnątrz zbiornikow , kotłów i urządzeń technologicznych,
w tym prace w zbiornikach otwańych, które nie pozwalają na bezpośredni

2.
3.
4.
5.
6.

kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem,
prace w pomieszczeniach, w ktorych występujągazy lub pary trujące, zrące albo
duszące, przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony
indywidualnej,

prace związane z odmulaniem ipogłębianiem cieków izbiornikówwodnych,
prace na czynnych gazociągach i przemysłowych instalacjach gazowych,
prace przy usuwaniu skazeń chemicznych,
prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic , zurawi

wieżowych i samojezdnych oraz układnic magazynovvych,
7. pace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające
posługiwania się otwańym źrodłemognia w pomieszczeniach zamkniętych albo
w pomieszczeniach zagrożonych pozarem lub wybuchem,
8, prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub
wy.lątkiem prac polegających na wymianie
częściowopod napięciem,
,1
w obwodach o napięciu do kV bezpiecznikow i zarówek ( świetlówek ),
9. prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub
ich części,znajdujących się pod napięciem,
1O.prace wykonywane na wysokości powyzej 2 m w przypadkach w ktorych
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokości,
,11
większej od 2 m,
. prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości
12.prace ziemne wykonywane metodą bezodkrywkową,
13.prace przy oznakowywaniu iremoncie dróg na odcinkach nie zamkniętych dla

z

ruchu,
l

Załącznik nr 6
do Regulaminu Pracy
ZUE "epeKoks" Sp. z o.o.

WYKAZ PRAC SZCZEGOLNIE

1. prace ponizej poziomu

2,
3,
4.
5.
6.

Nl

EBEZPIECZNYCH

gruntu, czy pod ziemią,
prace na wysokości,
prace z prądem elektrycznym,
prace wewnątrz zbiorników, kanałów i studni,
prace z mechanicznymi środkami transpońu (suwnice, wózkijezdniowe z napędem
silnikowym, dźwigi, zurawie itp.),
prace ze żrącymi i toksycznymi surowcami, półproduktami lub innymi substancjami
uzywanym i w procesie technolog icznym, transporci e, magazynowan iu itp.
prace spawalnicze (spawanie gazowe, elektryczne spawanie łukowe).
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