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Załącznik 

 do Zarządzenia NR ZA.011.14.2022 

Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie 

z dnia 23.03.2022r.  

 

 

Regulamin pracy 

Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie   

 

Na podstawie art. 104 - 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530) ustala się,  

co następuje: 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1 

Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Centrum Usług Społecznych 

w Gogolinie, 

2) pracodawcy – należy przez to rozumieć Centrum Usług Społecznych w Gogolinie 

reprezentowane przez dyrektora, 

3) jednostce – należy przez to rozumieć Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, 

4) kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć dyrektora  Centrum Usług Społecznych w 

Gogolinie, 

5) pracowniku – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Centrum Usług Społecznych 

w Gogolinie na podstawie umowy o pracę (bez względu na rodzaj), 

6) Kodeksie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1320), 

 

§ 2 

1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane  

z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 

2. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj 

wykonywanej pracy, wymiar czasu, zajmowane stanowisko oraz podstawę nawiązania 

stosunku pracy. 

3. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu  

z regulaminem. 

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, podpisane i opatrzone datą przez 

pracownika, załącza się do jego akt osobowych. 

 

ROZDZIAŁ II 

Obowiązki pracodawcy 

 

§ 3 

Pracodawca jest obowiązany w szczególności do: 

1) zapoznania pracownika, przed jego przystąpieniem do pracy, z obowiązującymi u 

pracodawcy przepisami w zakresie: 

a) bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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b) przestrzegania tajemnicy służbowej, 

c) ochrony przeciwpożarowej, 

d) monitoringu pomieszczeń i kontroli służbowej poczty elektronicznej, 

oraz przeprowadzić przeszkolenie w powyższym zakresie 

2) zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, 

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi 

uprawnieniami, 

3) organizacji pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również 

osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień  

i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

4) zapewnienia pracownikowi przydziału pracy zgodnego z treścią zawartej umowy, 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia               

systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp, 

5) wpływania na kształtowanie przyjętych zasad współżycia społecznego, 

6) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz 

wyników ich pracy, 

7)  terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń i innych  świadczeń, 

8) zapewnienia przeprowadzania wstępnych, kontrolnych i okresowych lekarskich badań 

pracownika; 

9) zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników, na zasadach i w formach określonych w 

obowiązującym u pracodawcy regulaminie zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych; 

10) ułatwiania pracownikom, w formach przezeń wybranych i przydatnych dla pracodawcy, 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

11) przekazywania pracownikowi informacji wymaganych przepisami prawa pracy; 

12) prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy; 

13) przeciwdziałania mobbingowi w pracy; 

14)  równego  traktowania  pracowników i przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu. 

§ 4 

Pracodawcy przysługuje w szczególności  prawo do: 

1) korzystania z wyników pracy wykonywanej  przez   pracowników; 

2) określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o 

pracę i przepisami prawa; 

3) wydawania pracownikom wiążących poleceń z zachowaniem obowiązujących przepisów  i 

zasad współżycia społecznego; 

4) zatrudniania i zwalniania pracowników; 

5) wymierzania kar porządkowych lub nagród pracownikom; 

6) egzekwowania obowiązków od pracowników; 

7) kontroli poczty służbowej pracowników. 

 

ROZDZIAŁ III 

Obowiązki pracownika 

 

§ 5 

Każdy pracownik ma prawo do: 

1) równego traktowania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków 

zatrudniania, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych; 
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2) jednakowego wynagradzania za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, tj. 

pracę, która wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, 

potwierdzonych dokumentami lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także 

porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku; 

3) wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami bhp; 

4) wypoczynku.  

 

§ 6 

Pracownik jest obowiązany: 

1) wykonywać pracę sumiennie i starannie; 

2) stosować się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne  z przepisami prawa 

lub umową o pracę; 

3) przestrzegać czasu pracy; 

4) dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu 

inicjatywę; 

5) przestrzegać ustalonego u pracodawcy regulaminu pracy, czasu pracy  

i porządku; 

6) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-

epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych; 

7) przestrzegać zasad współżycia społecznego; 

8) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności; 

9) przestrzegać tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę; 

10) przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych; 

11)  dbać o wygląd zewnętrzny, nosić ubiór gwarantujący powagę instytucji; 

12)  używać, zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego oraz 

środków ochrony indywidualnej, wyłącznie w czasie wykonywania pracy określonej w 

umowie o pracę lub wynikającej z poleceń przełożonych; 

13)  dbać o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz ład  

i porządek w miejscu pracy; 

14)  używać środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie  

do wykonywania zadań służbowych, a po ich zakończeniu należycie zabezpieczać 

dokumenty, narzędzia, urządzenia, pomoce naukowe  

i pomieszczenia pracy; 

15)  niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w jednostce wypadku albo 

zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 

16)  poddawać się badaniom lekarskim, wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym 

zalecanym w ramach tzw. badań profilaktycznych. 

 

§ 7 

We wszelkich sprawach wynikających ze stosunku pracy pracownik może zwrócić się z 

wnioskiem lub skargą do: 

1) przełożonego – w każdym czasie;  

2) dyrektora – w miejscu i czasie wcześniej uzgodnionym w sekretariacie jednostki. 

 

§ 8 

1. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości.  

2. Obowiązek sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych 

pracowników obowiązku trzeźwości ciąży na bezpośrednich przełożonych tych 

pracowników. 
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3. Realizacja obowiązku, o którym mowa w ust. 2, polega na niedopuszczeniu  

do pracy osób, których stan lub zachowanie wskazuje na spożywanie alkoholu  

lub innych środków odurzających, albo jeśli uzasadniają to inne okoliczności –  

na surowym reagowaniu na przypadki spożywania alkoholu lub innych środków 

odurzających w czasie pracy lub w miejscu pracy. 

4. Przełożony jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłaszania pracodawcy faktu podejrzenia 

spożycia przez pracownika alkoholu w czasie pracy. 

 

§ 9 

Zabrania się pracownikom: 

1) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie jednostki; 

2) palenia tytoniu na terenie jednostki; 

3) opuszczania  w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego,  miejsca pracy; 

4) wynoszenia z miejsca pracy bez zgody przełożonego jakichkolwiek rzeczy niebędących 

własnością pracownika; 

5) wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy (w tym 

telefonów), do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą; 

6) wykonywania zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami, albo 

mogłyby wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność; 

7) samowolnego demontowania części maszyn i urządzeń, pomocy naukowych oraz ich 

naprawy bez odrębnego upoważnienia; 

8) samowolnej naprawy maszyn lub urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem 

elektrycznym; 

9) naruszania tajemnicy korespondencji. Korespondencję adresowaną na nazwisko pracownika 

traktuje się jako korespondencję prywatną; 

10) naruszania poufności o wynagrodzeniu. 

 

§ 10 

Za ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych  

w rozumieniu art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu, uzasadniające rozwiązanie z pracownikiem umowy o 

pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, uznaje się w szczególności: 

1) spożywanie alkoholu lub używanie środków odurzających w miejscu pracy, 

2) stawienie się do pracy lub przebywanie w pracy w stanie po spożyciu alkoholu  

lub użyciu środków odurzających, 

3) wnoszenie na teren jednostki alkoholu lub środków odurzających, 

4) niestawienie się do pracy lub opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, 

5) uchylanie się od pracy i niewykonanie polecenia dyrektora wynikające  

z obowiązków służbowych pracownika, 

6) nieprzestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie 

informacji niejawnych, 

7) popełnienie przez pracownika w czasie stosunku pracy przestępstwa, 

8) wykonywanie pracy zarobkowej w okresie zwolnienia lekarskiego lub wykorzystywanie 

zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem, 

9) zagarnięcie mienia pracodawcy przez jego kradzież, przywłaszczenie lub wyłudzenie, 

10) korzystanie przez pracownika z urlopu bez zgody pracodawcy. 

 

§ 11 

W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, pracownik zobowiązany jest: 

1) rozliczyć się z jednostką najpóźniej w dniu odebrania świadectwa pracy; 
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2) zwrócić przełożonemu wszelkie posiadane dokumenty służbowe, w tym również utrwalone 

na elektronicznych nośnikach informacji; 

3) rozliczyć się z mienia powierzonego przez pracodawcę, a w szczególności ze sprzętu, 

materiałów, urządzeń i środków pieniężnych; 

4)  w celu uzyskania odpowiednich adnotacji – dokonać formalności związanych z kartą 

obiegową zwolnienia. 

                                                                           

ROZDZIAŁ IV 

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy 

 

§ 12 

1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy 

w budynku jednostki  lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.  

2. Czas pracy pracowników jednostki  wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 

tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w trzymiesięcznym okresie 

rozliczeniowym, przypadającym na kwartały kalendarzowe.  

3. W jednostce  wprowadza się podstawowy system  czasu pracy, oraz zadaniowy system 

pracy obowiązujący Asystenta Rodziny. 

4. Dla poszczególnych zespołów organizacyjnych ustala się następujące godziny rozpoczęcia i 

zakończenia pracy:  

1)  zespół ds. świadczeń zdrowotnych - opiekun w ośrodku pomocy społecznej   

 od 7.00 do 15.00 

2) zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 

a) pracownicy socjalni      od 7.30 do 15.30 

b) pracownicy ds. obsługi pomocy społecznej   od 7.30 do 15.30 

3) zespól ds. organizowania usług społecznych    

a) koordynatorzy indywidualnych Planów Usług Społecznych       od 7.30 do 15.30 

b) organizatorzy społeczności lokalnej    od 7.30   do 15.30 

4) zespół ds. wspierania rodziny 

a) asystent rodziny -   zadaniowy system czasu pracy 

b) psycholog         od 7.30 do 15.30 

c) pracownicy ds. rozwiązywania problemów społecznych  

oraz ds. świadczeń                  od 7.30 do 15.30 

d) wychowawca świetlicy      od 12.00 do 19.00 

5) zespół ds. administracyjnych  

a) pracownicy administracyjni     od 7.30 do 15.30 

b) sprzątaczki       od 11.00 do 19.00 

c) kierowca        od 7.30 do 13.30 

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy na poszczególnych stanowiskach określa zakres 

obowiązków pracownika, informacja o warunkach zatrudnienia lub harmonogram pracy. 

6. Czas pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy ustalony zostaje 

w porozumieniu z pracownikiem jako niezbędny czas do wykonania poleconych zadań 

uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm zawartych w art. 129 KP. 

7. Na pisemny wniosek pracownika i za zgodą bezpośredniego przełożonego dopuszcza się 

możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika. 

 

§ 13 

Czas pracy pracownika powinien być wykorzystany w pełni na wykonanie obowiązków 

służbowych. 
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§ 14 

1. Praca wykonywana ponad obowiązujące w jednostce normy czasu pracy stanowi pracę w 

godzinach nadliczbowych. 

2. Dyrektor jednostki lub osoba zastępująca udziela zgody pracownikowi na pracę  

w godzinach nadliczbowych. W sytuacjach nagłych akceptację należy uzyskać po 

zaistnieniu okoliczności uzasadniających zatrudnienie pracownika jednostki w godzinach 

nadliczbowych. 

3. Praca wykonywana w godzinach nadliczbowych winna być odnotowana w książce 

ewidencji godzin nadliczbowych.  

4. W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę pracownikowi przysługuje, według 

jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że czas 

wolny, na wniosek pracownika, może być udzielony  

w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik może otrzymać wynagrodzenie wraz z 

dodatkiem, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy. 

5. Czas pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu określa umowa o 

pracę. 

 § 15 

W celu zapewnienia przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy pracownicy wykonujący pracę:  

1) w niedzielę oraz święta – otrzymują w zamian inny dzień wolny od pracy;  

2) w soboty – otrzymują w zamian inny dzień wolny od pracy.  

 

§ 16 

1. Pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godz., ma prawo do 

przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut wliczanej do czasu pracy.  

2. W razie przerwy dłuższej niż określona w ust. 1 utracony czas pracy podlega odpracowaniu 

w terminie uzgodnionym z pracodawcą. 

 

§ 17 

1. Za porę nocną przyjmuje się godziny pomiędzy godzina 22.00 a godziną 6.00. 

2. Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.  

 

§ 18 

Pracownik winien stawić się do pracy w takim czasie, aby w godzinie rozpoczęcia pracy 

znajdował się na stanowisku pracy. 

 

§ 19 

1. Przebywanie pracownika na terenie jednostki poza godzinami pracy wymaga zgody 

pracodawcy. 

2. Przybycie do pracy pracownicy potwierdzają podpisem na liście obecności.  

3. Zamiar wyjścia poza teren zakładu pracy pracownik zgłasza przełożonemu, a po 

uzyskaniu zgody dokonuje stosownej wzmianki w rejestrze wyjść w celach służbowych 

lub prywatnych. 

4. Niezgłoszenie się pracownika do pracy w czasie rozpoczęcia pracy odnotowuje się na 

liście obecności.  
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Rozdział V 

Postanowienia dotyczące organizacji pracy, ładu i porządku 

§ 20 

Ogólnie przyjętym sposobem komunikacji z pracownikami jest wewnętrzna sieć intranet, 

poczta elektroniczna oraz tablice ogłoszeń. 

 

§ 21 

1.Pracownik nie ma prawa wykorzystywać mienia pracodawcy, w tym  urządzeń i 

materiałów do celów prywatnych bez uzyskania uprzedniej zgody przełożonego. 

2. Wynoszenie lub wywożenie przez pracownika mienia pracodawcy bez stosownej zgody 

przełożonego jest zabronione.  

3.Służbowa poczta elektroniczna może być wykorzystywana wyłącznie w celach 

związanych z wykonywaniem powierzonej pracy. Sposób użytkowania służbowej poczty 

elektronicznej podlega kontroli. 

§ 22 

Wnoszenie na teren jednostki  alkoholu, narkotyków, materiałów wybuchowych i innych 

niebezpiecznych przedmiotów jest zabronione. 

 

§ 23 

U pracodawcy obowiązuje zakaz palenia tytoniu. poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

Miejsca wyznaczone do palenia tytoniu muszą spełniać wymogi bhp i ochrony 

przeciwpożarowej oraz odpowiadać wymogom higienicznym. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy 

 

§ 24 

Urlopy wypoczynkowe 

 

1. Pracownikowi jednostki przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy Kodeksu.  

2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. 

3. Wymiar urlopu dla pracowników wynosi: 

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 

2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 

4. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar 

urlopu określony w § 19 ust. 3; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 

5. Pracownikowi urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopu. Plan urlopów 

ustala pracodawca, uwzględniając wnioski pracowników oraz potrzeby jednostki. Co 

najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

6. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w terminie do końca stycznia. Urlopu 

niewykorzystanego zgodnie z planem urlopowym udziela się pracownikowi najpóźniej do 

końca 30 września następnego roku kalendarzowego, nie dotyczy to części urlopu na 

żądanie pracownika. 
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7. Pracownik ma prawo żądać czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w 

terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej 

w dniu jego rozpoczęcia. 

8. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części  

z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje 

ekwiwalent pieniężny. 

9. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 

8 w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu  

w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę 

zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. 

10. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w 

którym pracownik uzyskał do niego prawo. 

11. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie  

z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym 

dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu,  

z zastrzeżeniem ust.13. 

12. Przy udzieleniu urlopu zgodnie z § 25 ust. 11, jeden dzień urlopu odpowiada  

8 godzinom pracy. 

13. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym 

części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część 

urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy 

pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop. 

14. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany 

ważnymi przyczynami.  

15.  Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb 

pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku 

pracy. 

16. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn 

usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:  

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,  

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,  

3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do 

pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas  

do 3 miesięcy, 

4) urlopu macierzyńskiego,  

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy. 

17. Część urlopu niewykorzystaną z powodu:  

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,  

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,  

3) odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia 

terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy, 

4) urlopu macierzyńskiego, 

 pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym. 

18. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w 

zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.  

19. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika  

w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. 

 

§ 25 
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Urlopy bezpłatne 

1. Pracownikowi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny. 

2. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny w 

celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony  

w zawartym porozumieniu między pracodawcami.  

 

§ 26 

1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z 

Kodeksu, z przepisów wykonawczych do Kodeksu albo innych przepisów prawa. 

2. Zwolnień od pracy udziela bezpośredni przełożony pracownika na jego pisemny wniosek. 

3. Pracownik występujący o zwolnienie od pracy obowiązany jest przedstawić okoliczności 

uzasadniające zwolnienie, a w razie potrzeby przedłożyć odpowiednie dokumenty. 

4. Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz zakres przysługujących pracownikowi 

zwolnień od pracy, a także przypadki, w których za czas nieobecności lub zwolnienia 

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia określone zostały w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  

15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz 

udzielania pracownikom zwolnień od pracy ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1632 ) oraz inne 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 27 

 

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa  

do wynagrodzenia w wymiarze: 

1) 2 dni - w razie ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu współmałżonka, 

dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 

2) 1 dnia - w razie ślubu dziecka pracownika, zgonu jego siostry, brata, teściowej, teścia, 

babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej  

na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

 

§ 28 

1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje 

w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze  

16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w 

ust. 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia 

złożonym w danym roku kalendarzowym. 

3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w ust. 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla 

pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do 

wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się 

w górę do pełnej godziny. 

4. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia,  

o którym mowa w ust. 1 może korzystać jedno z nich.  

§ 29 

Dodatkowy urlop wypoczynkowy   

Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w jednostce, do którego obowiązków należy praca 

socjalna lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował 

nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 3 lata, przysługuje raz na 2 lata dodatkowy urlop 

wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.  
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ROZDZIAŁ VII 

Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa pracowników 

 

§ 30 

1. Pracownicy są obowiązani przebywać w miejscu wykonywania pracy w czasie określonym 

w § 12 Regulaminu tak, by od jej rozpoczęcia do zakończenia być gotowym do 

wykonywania swych obowiązków. 

2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników.  

3. W stosunku do pracowników objętych zadaniowym systemem organizacji czasu pracy 

oraz pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy nie prowadzi 

się ewidencji godzin pracy. 

 

4. Listę obecności pracowników prowadzi pracownik biura podawczego, a kontroluje dyrektor 

lub zastępca dyrektora. 

5. Pracownik potwierdza przybycie do pracy własnoręcznym podpisem na liście obecności.  

6. Podpisywanie listy obecności za innych pracowników, jak też fałszowanie jej w inny 

sposób, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, uzasadniające 

zastosowanie sankcji, z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika 

włącznie. 

 

§ 31 

Listy obecności, ewidencję wyjść w godzinach służbowych, książkę pracy poza godzinami 

urzędowania oraz odpracowania czasu pracy wykorzystanego dla celów prywatnych prowadzi 

pracownik administracyjno-kadrowy. Na podstawie tych dokumentów  prowadzone są odrębne 

dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy. 

 

§ 32 

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia  

i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się 

pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy 

wskazanej przez pracownika i uznane przez pracodawcę  

za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. 

 

§ 33 

1. Pracownik jest obowiązany uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie 

nieobecności w pracy, jeśli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do 

przewidzenia. 

2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i 

przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w 

pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają 

sposobu zawiadomienia pracodawcy 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 uważa się wtedy datę stempla pocztowego. 

3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 2 może być usprawiedliwione szczególnymi 

okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku 

określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub 

nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepis § 27 ust. 2 stosuje 
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się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie 

pracodawcy o przyczynie  

i okresie nieobecności pracownika w pracy 

4. Pracownik jest obowiązany niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie do 

pracy. 

5. Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy określone zostały w § 3 Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku  

w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom 

zwolnień od pracy ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). 

6. O uznaniu nieobecności lub spóźnienia za usprawiedliwione decyduje pracodawca. 

 

§ 34 

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,  

a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 

1) karę upomnienia, 

2) karę nagany. 

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do 

pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może 

również stosować karę pieniężną. 

3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej 

nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a 

łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia 

przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 

87 § 1 pkt 1-3 Kodeksu. 

4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

5. Odpowiedzialność porządkową pracownika za nieprzestrzeganie przez pracownika 

ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy przepisów bhp, przepisów 

przeciwpożarowych regulują odpowiednio przepisy art. 108 – 113  Kodeksu. 

6. Za spowodowanie szkód materialnych pracownik ponosi odpowiedzialność według zasad 

określonych w przepisach art. 114 – 127 Kodeksu. 

 

Rozdział VIII 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

§ 35 

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów  

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

 

§ 36 

1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne, 

dostarcza niezbędne środki higieny osobistej oraz zapewnia środki do udzielania pierwszej 

pomocy w razie wypadku. 

2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez 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, 
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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) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony 

zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania 

pracy, 

4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom 

zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, 

stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy, 

5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko 

piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań 

profilaktycznych, 

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy 

nadzoru nad warunkami pracy. 

§ 37 

1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem §11 art. 229 Kodeksu podlegają osoby 

przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni 

pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla 

zdrowia lub warunki uciążliwe. 

2. Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik podlega szkoleniu wstępnemu  

w zakresie  bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, oświadczenie o zapoznaniu się  

z przepisami bhp, podpisane przez pracownika, dołącza się do jego akt osobowych. 

3. Każdy pracownik zostaje poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się  

z wykonywaną przez niego pracą. 

4. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności  

do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą, pracownik podlega 

kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na 

danym stanowisku. 

5. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie 

skierowania wydanego przez pracodawcę. 

6. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego 

stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach 

pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. 

7. Po wykonaniu badań profilaktycznych obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne 

dostarczenia aktualnego orzeczenia lekarskiego, pod rygorem niedopuszczenia do pracy, a 

w przypadku badań okresowych również utraty prawa  

do wynagrodzenia za wykorzystany dzień zwolnienia od pracy. 

8. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości  

w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. 

9. Badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadza się na koszt pracodawcy. 

10. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach 

szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to 

niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze 

rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny 

spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania. 

 

§ 38 

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. W 

szczególności pracownik obowiązany jest: 
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1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu  

i instruktażu  z tego  zakresu  oraz  poddawać  się  wymaganym  egzaminom 

sprawdzającym,  

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 przełożonych, 

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład  

w miejscu pracy, 

4) poddawać  się  wstępnym,  okresowym  i kontrolnym  oraz  innym  zaleconym badaniom 

lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 

5) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub 

zdrowia ludzkiego oraz ostrzec osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im 

niebezpieczeństwie,  

6) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 39 

W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi 

takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od 

wykonania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie swego przełożonego. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia 

 

§ 40 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej pracy i 

kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także wartości i jakości świadczonej pracy. 

 

§ 41 

Szczegółowe warunki wynagradzania oraz przyznawania dodatków i premii określają: 

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 936), 

2) Regulamin wynagradzania obowiązujący w Centrum Usług Społecznych  

w Gogolinie. 

 

§  42 

1. Wynagrodzenie dla pracowników jednostki   wypłacane jest co miesiąc z dołu , 28 dnia 

każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od 

pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. 

2. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek 

płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o 

wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. 

 

ROZDZIAŁ X 

Wyróżnienia i nagrody 

§ 43 

1. Pracownikom,  którzy  przez  wzorowe  wypełnianie  swoich obowiązków,  przejawianie  

inicjatywy  w pracy  i podnoszenie  jej  wydajności  oraz jakości  przyczyniają  się  
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szczególnie  do  wykonywania  zadań  zakładu,  mogą  być przyznawane nagrody i 

wyróżnienia.  

2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor na wniosek bezpośredniego przełożonego lub z 

własnej inicjatywy. 

3. Nagrody mają charakter uznaniowy.  

4. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych 

pracownika. 

5. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród dla pracowników określa załącznik nr 5 

do Regulaminu wynagradzania obowiązujący w Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.  

 

 

ROZDZIAŁ XI 

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

 

§44 

1. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, 

niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich 

zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prac, o których mowa  

w ust. 1, obejmujący prace: 

1) związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, 

2) mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z 

uwzględnieniem rodzajów czynników występujących  

w środowisku pracy i poziomu ich występowania - kierując się aktualną wiedzą na temat 

wpływu warunków wykonywania pracy i czynników występujących  

w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. 

3. Kobiety w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej, jak 

również nie wolno jej, bez jej zgody, delegować poza stałe miejsce pracy. 

5. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia nie wolno bez 

jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej ani delegować poza 

stałe miejsce pracy. 

6. Pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią zatrudnioną przy pracy wzbronionej bez 

względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, 

pracodawca jest obowiązany przenieść do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić 

ja na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. 

 

§ 45 

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw 

wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do 

dwóch przerw w pracy, po 45-minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek 

pracownicy udzielane łącznie. 

2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie 

nie przysługuje. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje 

jej jedna przerwa na karmienie. 

 

ROZDZIAŁ XII 

Zatrudnienie młodocianych 

§ 46 

1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 

18 lat. 
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2. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: 

1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową; 

2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich 

zdrowiu. 

3. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko  

w celu przygotowania zawodowego. 

4. Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, 

niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. 

5. Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych. 

 

§ 47 

1. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu 

lekkich prac. 

2. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju 

psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania 

obowiązku szkolnego. 

3. Wykaz lekkich prac określa pracodawca w załączniku nr 1a do regulaminu.  Wykaz lekkich 

prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym, określonych  

w załączniku nr 1b do regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

Obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu i przeciwdziałania mobbingowi 

§ 48 

1. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo  

w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna. 

2. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie: 

1) nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 

2) warunków zatrudnienia, 

3) awansowania, 

4) dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

3. Równe traktowanie w zatrudnieniu, o którym mowa w ust. 2, oznacza niedyskryminowanie 

w jakikolwiek sposób z przyczyn określonych w ust. 1. 

4. Procedurę przeciwdziałania mobbingowi reguluje odrębne zarządzenie dyrektora.  

 

 

ROZDZIAŁ XIV 

Postanowienia końcowe 

 

§ 49 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz 

inne przepisy prawa pracy. 

 

§ 50 

1. Regulamin pracy wchodzi w życie po 14 dniach od podania go do wiadomości 

pracowników  w sposób przyjęty w spółce.  

2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w trybie przyjętym dla jego wprowadzenia. 
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3. Regulamin pracy oraz inne Regulaminy obowiązujące w zakładzie pracy, a także inne 

przepisy związane ze stosunkiem pracy są dostępne dla wszystkich pracowników w 

sekretariacie jednostki.  
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Załącznik nr 1a 

do Regulaminu Pracy 

 

 

Wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom 

młodocianym w innym celu niż przygotowanie zawodowe 

 

WYKAZ PRAC LEKKICH DOZWOLONYCH MŁODOCIANYM  

1. Młodociany zatrudniony w innym celu niż przygotowanie zawodowe może wykonywać 

tylko prace lekkie. 

2. Praca lekka to taka, które nie powoduje zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju 

psychofizycznego młodocianego a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania 

obowiązku szkolnego. 

3. Przez prace lekkie rozumie się prace: 

1) niewymagające pozycji wymuszonej dłużej niż 2 godziny dziennie, 

2) niewymagające wysiłku fizycznego większego niż potrzebny  

do wykonywania prac, 

3) niewymagające pracy przy monitorze ekranowym dłużej niż 2 godziny  

w ciągu dnia. 

4. Młodociani mogą wykonywać: 

1) proste prace biurowe, jak segregacja korespondencji, wysyłka i odbieranie faksów, 

wysyłka i odbieranie poczty elektronicznej, przepisywanie krótkich pism,  

2) czynności pomocnicze, do których w szczególności należy wykonywanie notatek, 

układanie bieżących dokumentów, adresowanie kopert i podobne, 

3) lekkie prace fizyczne, do których należy doraźne przenoszenie ciężarów  

do 5 kg po 2,5 kg na każdą rękę po powierzchniach płaskich i do 3 kg  

po 1,5 kg na każdą rękę po schodach. 
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Załącznik Nr 1b 

do Regulaminu Pracy 

 

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH PRACOWNIKOM MŁODOCIANYM 

 

Młodocianych nie wolno zatrudniać przy pracach związanych z: 

1. Nadmiernym wysiłkiem fizycznym: 

1) ręcznym dźwiganiem i przenoszeniem przez 1 osobę na odległość powyżej 25 m 

przedmiotów o masie przekraczającej: 

a) przy pracy dorywczej: 

− dla chłopców 20 kg 

− dla dziewcząt 14 kg 

b) przy obciążeniu powtarzalnym: 

− dla chłopców 12 kg 

− dla dziewcząt 8 kg 

2) ręcznym przenoszeniem pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość 

przekracza 5m, a kąt nachylenia 300 ciężarów o masie przekraczającej:  

a) przy pracy dorywczej: 

− dla chłopców 15 kg 

− dla dziewcząt 10 kg 

b) przy obciążeniu powtarzalnym: 

− dla chłopców 8 kg 

− dla dziewcząt 5 kg 

3) polegającym wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz 

wymagające powtarzania dużej ilości jednorodnych ruchów. 

2.Narażeniem na szkodliwe działanie czynników fizycznych: 

1) stwarzających ryzyko narażania na promieniowanie jonizujące na poziomie 

przekraczającym dopuszczalne wartości dawek granicznych określone  

w przepisach prawa atomowego. 

3. Zagrożeniem prawidłowego rozwoju psychicznemu: 

1)  wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach mogących stanowić 

nadmierne obciążenie psychiczne – wymagających odbioru i przetwarzania dużej liczby 

lub szybko po sobie następujących informacji i podejmowania decyzji mogących 

spowodować groźne następstwa. 
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