
REGULAMIN   PRACY
TECHNICZNYCH   ZAK ADÓW  NAUKOWYCH

IM. GEN. W . SIKORSKIEGO
W  CZ STOCHOWIE

Na  podstawie  art. 104  Kodeksu  pracy  stanowi si  co nast puje :

I. PRZEPISY  WST PNE

§ 1
1. Regulamin pracy ustala organizacj  i porz dek pracy oraz zwi zane z tym prawa

i obowi zki pracodawcy i pracowników.
2. Regulamin  pracy  okre la w szczególno ci:

1) organizacj  pracy,
2) czas pracy (system i rozk ad czasu pracy), por  nocn ,
3) sposoby i terminy usprawiedliwiania nieobecno ci,
4) sposoby potwierdzania obecno ci w pracy,
5) termin, miejsce i czas wyp aty wynagrodzenia,
6) nagrody i kary zwi zane z porz dkiem pracy,
7) obowi zki dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo arowej,
8) sposób prowadzenia dokumentacji zwi zanej ze stosunkiem pracy.

§ 2
Postanowienia Regulaminu obowi zuj  wszystkich pracowników zatrudnionych
w Technicznych Zak adach Naukowych im. gen. W . Sikorskiego w Cz stochowie bez
wzgl du  na  rodzaj  wykonywanej pracy, wymiar  czasu  pracy  oraz  zajmowane stanowisko.

§ 3
 1.   Ka dy pracownik nowozatrudniony zobowi zany jest do zapoznania si  z Regulaminem
       pracy przed rozpocz ciem pracy.
 2.   Podpisane  o wiadczenie  o  zapoznaniu  si   z   jego  tre ci   zostanie  do czone  do  akt
       osobowych.

§ 4
Ilekro  w Regulaminie jest mowa o
1. Pracodawcy - nale y przez to rozumie  „Techniczne Zak ady Naukowe im. gen. W .

Sikorskiego w Cz stochowie” w imieniu , którego czynno ci  dokonuje  Dyrektor  szko y.
2. Pracowniku - nale y przez to rozumie  osob  pozostaj  z pracodawc  w stosunku pracy.

II.   PODSTAWOWE   PRAWA  I  OBOWI ZKI  PRACODAWCY

§ 5
Pracodawca ma w szczególno ci  obowi zek :
1. Zaznajamiania pracowników podejmuj cych prac  z zakresem ich obowi zków,

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi
uprawnieniami.



2. Organizowania pracy w sposób zapewniaj cy pe ne wykorzystanie czasu pracy,
jak równie  osi ganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnie
i kwalifikacji, wysokiej wydajno ci i nale ytej jako ci pracy.

3. Przeciwdzia ania dyskryminacji w zatrudnieniu ze wzgl du na p , wiek,
niepe nosprawno , ras , religi , narodowo , przekonania polityczne, przynale no
zwi zkow , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj  seksualn , a tak e ze wzgl du na
zatrudnienie na czas okre lony lub nieokre lony, albo w pe nym lub niepe nym wymiarze
czasu pracy.

4. Zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia
systematycznych szkole  pracowników w zakresie BHP.

5. Terminowego i prawid owego wyp acania wynagrodzenia, prowadzenia dokumentacji
wynagrodze  i udost pniania jej na yczenie pracownika.

6. atwiania  pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
stwarzania  warunków do awansu zawodowego nauczycieli.

7. Zaspokajania w miar  posiadanych rodków socjalnych potrzeb pracowników.
8. Wydawania pracownikom potrzebnych materia ów i narz dzi pracy, nauczycielom

niezb dnych pomocy naukowych do realizacji zada  dydaktycznych
i opieku czych.

9. Realizowania swoich zada  zgodnie z uchwa ami Rady Pedagogicznej  i Rady Szko y,
podj tymi w ramach ich kompetencji.

10. Wp ywania na kszta towanie w zak adzie pracy w ciwych zasad wspó ycia
spo ecznego.

11. Niezw ocznego wydania pracownikowi wiadectwa pracy w zwi zku z rozwi zaniem lub
wyga ni ciem stosunku pracy, z  zastrze eniem, e w przypadku rozwi zania lub
wyga ni cia umowy o prac  z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca
nawi zuje kolejn  umow  o prac  bezpo rednio po rozwi zaniu lub wyga ni ciu
poprzedniej umowy o prac , pracodawca jest obowi zany wyda  pracownikowi
wiadectwo pracy, tylko na jego pisemne danie.

12. Stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny wykonywanej przez
poszczególnych pracowników w pracy.

13. Przeciwdzia ania mobbingowi.

§ 6
Pracodawcy przys uguje w szczególno ci prawo do :
1. Korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy.
2. Wydawania pracownikom wi cych polece  dotycz cych pracy w zakresie,

w   jakim  polecenia   te   nie  s   sprzeczne  z  obowi zuj cymi  przepisami  lub  zasadami
      wspó ycia spo ecznego.
3. Okre lania zakresu obowi zków pracowniczych ka dego z pracowników, zgodnie

z  postanowieniami umów o prac  i obowi zuj cych przepisów.

III. PODSTAWOWE  PRAWA I OBOWI ZKI  PRACOWNIKA

§ 7
Pracownik jest obowi zany wykonywa  prac  sumiennie i starannie oraz stosowa  si  do
polece  prze onych, które dotycz  pracy, je eli nie s  one sprzeczne z przepisami prawa lub
umowy o prac .



§ 8
Pracownikowi przys uguj  w szczególno ci uprawnienia do :
1. Zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z postanowieniami umowy o prac

i posiadanymi kwalifikacjami.
2.   Terminowego otrzymywania wynagrodzenia za prac .
3.   Wypoczynku  w  dniach  wolnych  od  pracy, po  zako czeniu  czasu  pracy w dni robocze
       oraz  w okresach urlopów.
4.   Jednakowego i równego traktowania przez pracodawc  z tytu u wype niania jednakowych

obowi zków.
5.   Wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP.

§ 9
Pracownik ma w szczególno ci obowi zek :
1. Przestrzegania czasu pracy ustalonego u pracodawcy, w tym punktualne rozpoczynanie

i ko czenie pracy.
2. Przestrzegania  Regulaminu pracy i ustalonego u pracodawcy porz dku.
3. Przestrzegania  przepisów oraz zasad BHP i p.po ..
4. Dbania o  dobro pracodawcy, chronienia  jego  mienia  oraz  zachowywania  w  tajemnicy
      informacji, których ujawnienie mog oby narazi  pracodawc  na szkod , a w przypadku

nauczyciela tak e tajemnicy posiedze  Rady Pedagogicznej.
5. Przestrzegania  w zak adzie zasad wspó ycia spo ecznego.
6. Nale ytego   zabezpieczenia  po  zako czeniu  pracy  dokumentów,  narz dzi,  urz dze

            i  pomieszczenia pracy.
7. W przypadku rozwi zania stosunku pracy – rozliczenia si  ze zobowi za  wobec szko y

przed ustaniem stosunku pracy.
            Nauczyciel  ponadto:

8. Obowi zany  jest   rzetelnie  realizowa   podstawowe  funkcje  szko y :  dydaktyczn ,
                  wychowawcz   i opieku cz .

9.  w pe ni do rozwoju osobowo ci w asnej i ucznia.
10. Kszta ci   i  wychowywa   m odzie    w  umi owaniu  Ojczyzny,  w  poszanowaniu

Konstytucji  Rzeczpospolitej  Polskiej , w  duchu  humanizmu,  tolerancji,  wolno ci
sumienia,  sprawiedliwo ci  spo ecznej  i  szacunku  do  pracy.

11. Dba   o  kszta towanie  u  uczniów  postaw  moralnych  i  obywatelskich,  zgodnie  z  ide
            demokracji, pokoju i przyja ni mi dzy lud mi ró nych narodów, ras, i wiatopogl dów.

12. Zachowywa  si  z godno ci  na terenie szko y i poza jej terenem.

§ 10
Pracownikowi zabrania si  :
1. Spo ywania na terenie szko y napojów alkoholowych i przyjmowania rodków

odurzaj cych oraz przebywania na terenie zak adu pracy pod wp ywem takich napojów
lub rodków.

2. Palenia tytoniu na terenie szko y.
3. Opuszczania w czasie pracy stanowiska pracy bez zgody bezpo redniego prze onego,

a w przypadku  nauczycieli  bez wyznaczenia osoby wykonuj cej zast pstwo na czas
nieobecno ci nauczyciela.

4. Pozostawienia niezabezpieczonych pomocy naukowych, narz dzi pracy
i dokumentów.

5. Pozostawienia  dzieci   i   m odzie y   w   czasie   lekcji, imprez  kulturalnych, sportowych
       i  innych zaj  bez opieki.
6.   Wynoszenia  z   miejsca   pracy,  bez   zgody  prze onego, jakichkolwiek   rzeczy



      nieb cych  w asno ci   pracownika.
7.   Wykorzystywania bez zgody prze onego sprz tu i materia ów pracodawcy do czynno ci
      niezwi zanych z wykonywan  prac .
8.  Uruchomienia i pos ugiwania si  maszynami, urz dzeniami i narz dziami nie zwi zanymi
      bezpo rednio z wykonywaniem zleconych pracownikowi obowi zków
      i czynno ci.

§ 11
1. Pracownicy wykonuj  swoje obowi zki na terenie szko y, a w przypadkach okre lonych

przepisami prawa lub statutem, poza jej terenem w ramach ustalonego czasu pracy.
2. Przebywanie na terenie szko y  poza ustalonym dla pracownika czasem pracy, odbywa

si  mo e wy cznie za zgod  prze onego.
3. Organizacja pracy szko y oparta jest na obowi zuj cych przepisach oraz na statucie

szko y.

§ 12
Przyj cie do wiadomo ci obowi zku przestrzegania tajemnicy okre lonej
w obowi zuj cych ustawach pracownicy potwierdzaj  w asnor cznym podpisem na
dokumencie przechowywanym w aktach osobowych.

IV.  CZAS  PRACY

§ 13
1. Czasem pracy  jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy

w   normalnych  godzinach   pracy  w  szkole, lub  innym   miejscu  wyznaczonym  do
wykonywania   pracy   i  czas    rzeczywistego   wykonywania   pracy   poza   normalnymi
godzinami  pracy.

2. Czas pracy pracownika powinien by  w pe ni wykorzystany na prac  zawodow .
3. Pracodawca   prowadzi  ewidencj    czasu pracy, celem  prawid owego  ustalenia

wynagrodzenia  za  prac   i  innych  wiadcze  zwi zanych z prac , z uwzgl dnieniem
pracy   w godzinach  nadliczbowych, w porze  nocnej, niedziele  i wi ta  oraz  przerw
w  pracy ( dla okre lonych kategorii pracowników).

§ 14
1. Czas pracy w pe nym wymiarze wynosi:
     1)  dla  nauczycieli   nie  wi cej  ni   40  godzin  tygodniowo,  w  tym  liczba  godzin zaj
       dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych ustalona jest w art. 42, ust. 3 lub ust.
       2a i 4a Karty Nauczyciela,
     2)   dla   pracowników   nieb cych   nauczycielami   czas  pracy  nie  mo e  przekracza

      8 godzin na dob , i przeci tnie 40 godzin w pi ciodniowym tygodniu pracy przyj tym
       okresie rozliczeniowym nie przekraczaj cym  4 miesi cy
2. Praca wykonywana ponad wymiar okre lona w:
      1)   ust. 1, pkt 1 stanowi prac  w godzinach ponadwymiarowych,
      2)   ust. 1, pkt 2 stanowi prac  w godzinach nadliczbowych.
3. Czas  pracy  pracowników  zatrudnionych  w  niepe nym  wymiarze  czasu  pracy  ustalaj
      indywidualne umowy o prac .
4.  W  ramach czasu pracy nauczyciel jest obowi zany realizowa :



      1) zaj cia dydaktyczne, wychowawcze i opieku cze prowadzone bezpo rednio
    z uczniami,

      2)  inne czynno ci wynikaj ce z zada  statutowych szko y,
      3) zaj cia i czynno ci zwi zane z przygotowaniem si  do zaj  samokszta ceniem

    i doskonaleniem zawodowym.
5.  Tygodniowy,   obowi zkowy    wymiar   godzin  zaj   dydaktycznych,   wychowawczych
       i  opieku czych wykonywanych bezpo rednio z uczniami i wychowankami ,
       nauczycieli zatrudnionych w pe nym wymiarze zaj  wynosi :
      1) nauczycieli przedmiotów ogólnokszta cych oraz przedmiotów teoretycznych

    w szko ach zawodowych -18 godzin
      2)  nauczycieli-bibliotekarzy -30 godzin
      3)  nauczycieli – wychowawców  w internacie -30 godzin
      4)  pedagoga , psychologa -20 godzin
6.  Nauczyciel, dla którego ustalony plan zaj  w pewnych okresach roku szkolnego nauki nie

wyczerpuje obowi zuj cego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zaj
dydaktycznych, powinien naucza  w odpowiednio wi kszej liczbie godzin w innych
okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem
zaj  nie jest prac  w godzinach ponadwymiarowych.

7.  Nauczycieli obowi zuje pi ciodniowy tydzie  pracy. W uzasadnionych przypadkach dla
nauczycieli dokszta caj cych si  lub wykonuj cych wa ne zadania spo eczne Dyrektor
szko y mo e ustali  czterodniowy tydzie  pracy. Czterodniowy tydzie  pracy Dyrektor
szko y mo e ustali  równie , je eli wynika to z organizacji pracy szko y (w wyj tkowych
przypadkach ).

8.  Czas pracy  pracowników nieb cych nauczycielami wynosi :
      poniedzia ek 7.30 – 15.30
      wtorek 7.30 – 16.00
      roda 7.30 – 15.30
      czwartek 7.30 – 15.30
      pi tek 7.30 – 15.00
      sobota wolna  od  pracy

w tym :
     1) czas pracy sprz taczek, ustala dyrektor d/s administracyjno-gospodarczych,

w zale no ci od potrzeb organizacyjnych,
      poniedzia ek 6.00 – 11.00    i  od 18.00 do 21.00
      wtorek 6.00 – 11.00    i  od 18.00 do 21.00
      roda 6.00 – 11.00    i  od 18.00 do 21.00
      czwartek 6.00 – 11.00    i  od 18.00 do 21.00
      pi tek 6.00 – 11.00    i  od 18.00 do 21.00
     2)  czas  pracy szatniarek

I  -  zmiana             6.30   – 14.30
II -  zmiana           14.00   – 22.00

     3)  dla sprz taczek  pe ni cych dy ur w portierni czas pracy :
- w  tygodniu  poprzedzaj cym  dy ur

      poniedzia ek 6.00 – 12.00    i od  18.00 do 21.00
      wtorek 6.00 – 10.00
      roda 6.00 – 10.00
      czwartek 6.00 – 10.00
      pi tek 6.00 – 10.00



sobota  i  niedziela
I  -  zmiana             6.00   – 14.00
II -  zmiana           14.00   – 22.00

      poniedzia ek – wolny

      wtorek 6.00 – 12.00
      roda 6.00 – 12.00
      czwartek 6.00 – 12.00
      pi tek 6.00 – 12.00
      4)  pozostali pracownicy obs ugi
      I  -  zmiana             7.00   – 14.00

9.  Szko a   mo e  dla   niektórych   stanowisk   pracy  lub   pracowników,  ustali    inny  czas
     rozpoczynania   i   ko czenia   pracy,  zale nie   od   potrzeb   wynikaj cych   z   realizacji

bie cych  zada ,  jednak  z  zachowaniem  obowi zuj cego  czasu  pracy.
10.W  przypadku  gdy  zachodzi  konieczno  odpracowania innego dnia pracy, dopuszczalna
     jest praca w sobot .

§ 15
1. Pracownicy nieb cy nauczycielami maj  prawo do 15 minutowej przerwy w pracy

wliczanej do czasu pracy.
2. Pora nocna obejmuje czas pomi dzy godzin    22.00  do  6.00  dnia  nast pnego.
3.  Za ka  godzin  przepracowan  w porze nocnej przys uguje dodatkowe wynagrodzenie

w wysoko ci okre lonej przepisami o wynagrodzeniach nauczycieli i pracowników
nieb cych  nauczycielami.

4.   Niedziele oraz wi ta okre lane odr bnymi przepisami s  dniami wolnymi od pracy.
Za prac  wykonan  w niedziel  lub wi to uwa a si  prac  wykonywan  pomi dzy
godz.  6.00  w  tym dniu a godz. 6.00 nast pnego dnia.

5. Dla pracowników obj tych zadaniowym czasem pracy, pracowników zarz dzaj cych,
pracowników otrzymuj cych rycza t za godziny nadliczbowe lub za prac  w porze nocnej

      nie ewidencjonuje si  pracy.
6. Czas pracy nauczyciela wykonuj cego zadania poza siedzib  szko y i wynagradzanie

z  tego tytu u ustalaj  przepisy o wynagradzaniu. Czas pracy pracownika wykonuj cego
czynno ci s bowe w innej miejscowo ci ni  okre lona w umowie o prac , rozliczany
jest na zasadzie polecenia wyjazdu s bowego.

 7.  Pracodawca udost pnia t  ewidencj  pracownikowi na jego danie.

§ 16
Pracodawca mo e w uzasadnionych przypadkach dokona  niezb dnych odst pstw od
rozk adu czasu pracy wobec poszczególnych pracowników, albo ustali  indywidualny dla
nich rozk ad czasu pracy.

§ 17
1. Obecno  w pracy pracownik nieb cy nauczycielem potwierdza osobi cie podpisem na

li cie obecno ci bezpo rednio po przyj ciu do szko y.
2. Nauczyciel potwierdza obecno  w pracy odpowiednim wpisem do dziennika lekcyjnego

lub dziennika zaj .
3. Godziny rozpoczynania i ko czenia pracy pracowników zatrudnionych w niepe nym

wymiarze czasu pracy ustala si  indywidualnie.



§ 18
1. Ka dy pracownik powinien stawi  si  do pracy w takim czasie, by w godzinach

rozpocz cia pracy znajdowa  si  na stanowisku pracy.
2. Nauczyciele winni stawi  si  do pracy co najmniej na 5 min. wcze niej przed

rozpocz ciem zaj . Nauczyciel, który pe ni dy ur przed rozpocz ciem lekcji powinien
stawi  si  do pracy na 15 min. wcze niej.

3. Nieobecno  pracownika w pracy  i spó nienie powinno by  odnotowane z zaznaczeniem
czy jest usprawiedliwione.

4. Nauczyciel rozpoczyna i ko czy zaj cia dydaktyczne, wychowawcze i opieku cze
zgodnie z tygodniowym rozk adem zaj . Pozosta e czynno ci i zaj cia zwi zane
z przydzia em zada , nauczyciel realizuje w czasie okre lonym indywidualnie.

§ 19
1. Pracownik przez ca y czas pracy obowi zany jest przebywa  na swoim stanowisku pracy.
2. Wyj cie poza teren szko y mo e nast pi  za zgod  prze onego lub osoby przez niego

upowa nionej.
3. Czas przebywania w szkole po godzinach pracy powinien by  rejestrowany

w sposób i na zasadach przyj tych przez pracodawc  (u nauczycieli obowi zuj  dzienniki
zaj  pozalekcyjnych).

4. Dy ury nauczycieli odbywaj  si  wed ug opracowanego harmonogramu dy urów i nie
mog  by  samowolnie zmieniane, bez zgody prze onego.

V. URLOPY  I  ZWOLNIENIA  OD  PRACY

§ 20
1. Pracownikowi przys uguje prawo do corocznego, nieprzerwanego, p atnego urlopu

wypoczynkowego w wymiarze okre lonym przez przepisy Kodeksu Pracy i Kart
Nauczyciela.

2. Pracownikowi nieb cym nauczycielem urlop udzielany jest w terminie ustalonym przez
prze onego po porozumieniu z  pracownikiem.

3. Na wniosek pracownika urlop mo e by  podzielony na cz ci. Co najmniej jedna cz
wypoczynku powinna trwa  nie mniej ni  14 kolejnych dni kalendarzowych.

4. Pracownik mo e rozpocz  urlop wy cznie po uzyskaniu pisemnej zgody prze onego
na karcie urlopowej.

5. Urlopu niewykorzystanego, zgodnie z ustaleniami prze onego pracodawca ma
obowi zek udzieli  pracownikowi najpó niej do ko ca kwarta u nast pnego roku
kalendarzowego.

6. W okresie wypowiedzenia umowy o prac  (bez wzgl du, która strona z y
wypowiedzenie) pracownik jest obowi zany wykorzysta  przys uguj cy mu urlop, je eli
w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

7. Pracownik nieb cy nauczycielem ma prawo do dania nie wi cej ni  4 dni urlopu
wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w terminie przez niego wskazanym.
Pracownik zg asza danie udzielenia urlopu najpó niej w dniu rozpocz cia urlopu przed
rozpocz ciem pracy.

8. Za czas urlopu pracownikowi przys uguje wynagrodzenie jakie by otrzyma , gdyby w tym
czasie pracowa .



9. W razie niewykorzystania przys uguj cego urlopu w ca ci lub w cz ci z powodu
rozwi zania lub wyga ni cia umowy o prac  – pracownikowi przys uguje ekwiwalent
pieni ny.

10. Pracownikom nieb cych nauczycielami przys uguj  dwa progi wymiaru urlopu:
- 20 dni – przy zatrudnieniu krócej ni  10 lat.
- 26 dni – przy co najmniej 10 – letnim zatrudnieniu.

11. Dla pracowników nieb cych nauczycielami urlopu udziela si  w dni, które s  dla
pracownika dniami pracy, zgodnie z obowi zuj cym go rozk adem czasu pracy,
w wymiarze godzinowym, odpowiadaj cym dobowemu wymiarowi czasu pracownika
w danym dniu, przyjmuj c zasad , e jeden dzie  urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

12. Dla osób pracuj cych na niepe nym etacie – wymiar urlopu ustala si  proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy, za  pracuj cym sezonowo – na ogólnych zasadach.

13. Nauczycielowi szko y feryjnej przys uguje prawo do urlopu wypoczynkowego
w okresie ferii zimowych i letnich  w  wymiarze odpowiadaj cym okresowi tych ferii.

14. W okresie ferii nauczyciel mo e by  zobowi zany przez Dyrektora nie wi cej jednak ni
przez 7 dni do :
-   przeprowadzenia egzaminów,
-   prac, zwi zanych z  zako czeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku
    szkolnego,

15. W ramach urlopu wypoczynkowego okre lonego w pkt-cie 10, nauczycielowi przys uguje
prawo do co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

16. Nauczyciel zatrudniony w ramach umowy o prac  na czas okre lony przez ca y czas
trwania zaj  w danym roku szkolnym, ma prawo do urlopu wypoczynkowego na
zasadach okre lonych w pkt-cie 10.
Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy ni  10 m-cy ma prawo do urlopu
wypoczynkowego   w  wymiarze   proporcjonalnym  do   okre lonego  w  umowie  okresu
 prowadzenia zaj .

17. Za czas urlopu nauczycielowi przys uguje wynagrodzenie  jakie by otrzyma , gdyby
w tym czasie pracowa .

18. Pracownicy podejmuj cy pierwsz  prac  uzyskuj  prawo do urlopu (pierwszego):
1) pracownicy nieb cy nauczycielami - z up ywem ka dego miesi ca zatrudnienia

w  wymiarze 1/12 wymiaru  urlopu przys uguj cego mu po przepracowaniu roku ,
2) nauczyciele - w ostatnim dniu poprzedzaj cym ferie szkolne.

§ 21
1. Pracownikowi na jego pisemny wniosek mo e by  udzielony urlop bezp atny.
2. Pracownikowi, za jego zgod  wyra on  na pi mie, mo e by  udzielony urlop bezp atny

w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony mi dzy
pracodawcami.

3. Na zasadach okre lonych przepisami szczególnymi udziela si  urlopu bezp atnego
       pracownikowi:

1) w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy),
2) podejmuj cemu nauk  w szkole lub formach pozaszkolnych, bez skierowania

pracodawcy, na warunkach okre lonych w porozumieniu,
3) na czas pe nienia funkcji zwi zkowych z wyboru, je eli z tego faktu wynika

wykorzystanie tej funkcji w formie etatowej,
4) dla umo liwienia sprawowania mandatu pos a lub senatora.

 4.  Nauczyciel mo e otrzyma  urlop bezp atny:
      1)   dla celów naukowych, artystycznych, o wiatowych,



      2)  w przypadku z enia podania o przeniesienie do miejscowo ci, b cej miejscem
sta ego zamieszkania wspó ma onka, je eli nie ma mo liwo ci zatrudnienia go
w zawodzie nauczycielskim. Urlop ten nie mo e przekroczy  2 lat,

      3)   z innych wa nych przyczyn.
5.  Pracownik   ma   prawo  do   zwolnienia   od   pracy   z  zachowaniem  wynagrodzenia  lub
     bezp atnie na okres kadencji w zarz dzie zak adowej organizacji zwi zkowej.
6.  Pracownik   ma  prawo  do zwolnienia   od  pracy  zawodowej  z  zachowaniem  prawa  do
     wynagrodzenia, na  czas  niezb dny  do  wykonania dora nej czynno ci wynikaj cej z jego
     funkcji  zwi zkowych, je eli  czynno ci  te  nie  mog  by   wykonane w czasie wolnym od
     pracy.

§ 22
Nauczycielowi przys uguje p atny urlop na zasadach okre lonych w art. 68 i 73 KN.
      1)  zatrudnionemu w pe nym wymiarze zaj , dla dalszego kszta cenia si  oraz inne ulgi
           i wiadczenia zwi zane z tym kszta ceniem,
      2)  na podstawie decyzji Dyrektora dla celów naukowych, artystycznych, o wiatowych.

§ 23
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pe nym wymiarze zaj  na czas nieokre lony,

po przepracowaniu co najmniej 7 lat przys uguje urlop dla poratowania zdrowia
w wymiarze nie przekraczaj cym jednorazowo 1 roku.

2. Podstaw  udzielenia urlopu stanowi orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
lecz cego nauczyciela.

3. czny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nie mo e przekracza  3 lat w okresie
ca ego zatrudnienia.

§ 24
Pracodawca obowi zany jest zwolni  pracownika od pracy , w celu wykonania zada  lub
czynno ci:

1) awnika,
2) obowi zku wiadcze  osobistych,
3) wykonywania powszechnego obowi zku obrony,
4) stawienia si  na wezwanie organów administracji rz dowej, samorz du terytorialnego,

du, prokuratury, policji kolegium d.s. wykrocze , s du pracy, NIK w zwi zku
z prowadzonym post powaniem kontrolnym,

5) przeprowadzenia bada  przewidzianych przepisami w sprawie obowi zuj cych bada
lekarskich, szczepie  ochronnych, je eli nie jest mo liwe przeprowadzenie ich
w czasie wolnym od pracy,

6) oddania krwi, albo przeprowadzenia zleconych przez stacj  krwiodawstwa
okre lonych bada  lekarskich,

7) wyst powania w charakterze bieg ego w post powaniu administracyjnym, karnym,
przygotowawczym, s dowym lub przed kolegium d/s wykrocze .

§ 25
Pracodawca obowi zany jest zwolni  pracownika od pracy na czas obejmuj cy:

1) 2 dni - w razie lubu pracownika lub urodzenia si  jego dziecka, zgonu i pogrzebu
ma onka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy,



2) 1 dzie  -  w razie lubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata,
te ciowej, babci, dziadka a tak e innej osoby pozostaj cej na utrzymaniu pracownika
lub pod jego bezpo redni  opiek .

§ 26
1. Pracownik mo e by  zwolniony od pracy na czas niezb dny dla za atwienia wa nych

spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagaj  za atwienia w godzinach pracy.
2. Czas zwolnienia powinien by  odpracowany. Czas odpracowania nie jest prac

w godzinach nadliczbowych.
3.   Dowodami usprawiedliwiaj cymi nieobecno  w pracy s :

1) za wiadczenie lekarskie o czasowej niezdolno ci do pracy, wystawionymi zgodnie
z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolno ci do pracy,

2) decyzja w ciwego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami
o zwalczaniu chorób zaka nych, w razie odosobnienia pracownika z przyczyn
wynikaj cych z tych przepisów,

3) wiadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczno ci uzasadniaj cych
konieczno  sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem
do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamkni cia obka, przedszkola lub szko y do
której dziecko ucz szcza,

4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia si , wystosowane przez organ
ciwy, zawieraj ce adnotacj  potwierdzaj  stawienie si  na to wezwanie,

5) wiadczenie pracownika potwierdzaj ce odbycie podró y s bowej w godzinach
nocnych, zako czonej w takim czasie, e do rozpocz cia pracy nie up yn o 8 godzin,
w warunkach uniemo liwiaj cych odpoczynek nocny.

VI.  WYNAGRODZENIE   ZA  PRAC

§ 27
1. Pracownikowi przys uguje wynagrodzenie za prac  odpowiednie do wykonanej pracy,

kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu a tak e ilo ci i jako ci wiadczonej
pracy.

2. Wynagrodzenie pracownika nie mo e by  ni sze od najni szego wynagrodzenia
ustalonego przez  MPiPS .

3. Wyp aty wynagrodze  za prac  dokonuje si  z do u najpó niej w ostatnim roboczym dniu
miesi ca –  dla pracowników nieb cych nauczycielami, za  nauczycielom  - z góry w
pierwszym dniu miesi ca. Je eli  pierwszy dzie  miesi ca jest ustawowo dniem wolnym
od pracy,    wynagrodzenie wyp acane jest w dniu nast pnym.

4. Wyp ata wynagrodzenia nauczycielom za godziny ponadwymiarowe dokonywana jest
w terminie do ostatniego danego miesi ca po zako czeniu okresu rozliczeniowego.

5.  Z wynagrodzenia za prac  – po odliczeniu sk adek na ubezpieczenie spo eczne oraz
zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych -  podlegaj  potr ceniu
nast puj ce nale no ci :

    1)   zaliczki pieni ne udzielone pracownikowi,
    2)   sumy egzekwowane na mocy tytu ów wykonawczych na pokrycie nale no ci i innych
            ni wiadczenia alimentacyjne
    3)   kary pieni ne przewidziane w art. 108 Kodeksu  pracy,
    4)   inne nale no ci na potr cenie których pracownik wyrazi  zgod ,
6.  Na   pisemny  wniosek  pracownika  pracodawca   przekazuje  wynagrodzenie  na

wskazany  rachunek oszcz dno ciowo – rozliczeniowy pracownika.



§ 28
Szczegó owe zasady wynagrodzenia za prac  oraz inne wiadczenia zwi zane z prac
okre laj   Regulamin wynagrodzenia, a dla nauczycieli odr bne przepisy.

VII.  WYRÓ NIENIA I  NAGRODY

§ 29
1.  Za  przejawianie  inicjatyw  w pracy, uzyskanie szczególnych osi gni  i efektów w pracy
     mog  by  przyznawane nast puj ce wyró nienia :
     1)   gratyfikacja pieni na,
     2)   awansowanie na wy sze stanowisko,
2.  Za wieloletni  prac   nauczyciel otrzymuje zgodnie z art. 47 K.N. nagrod   jubileuszow

w wysoko ci :
     1)   za 20 lat pracy -   75%    wynagrodzenia  miesi cznego
     2)   za 25 lat pracy - 100%                 ;;
     3)   za 30 lat pracy - 150%                  ;;
     4)   za 35 lat pracy - 200%                 ;;
     5)   za 40 lat pracy - 250%      ;;
     Za wieloletni  prac  pracownicy nieb cy nauczycielami otrzymuj  nagrod

jubileuszow  w wysoko ci:
1)   za 20 lat pracy -   75%   wynagrodzenia  miesi cznego

     2)   za 25 lat pracy - 100 %                ;;
     3)   za 30 lat pracy - 150 %                ;;
     4)   za 35 lat pracy - 200 %                ;;
     5)   za 40 lat pracy - 300 %                ;;
     6)   za 45 lat pracy - 400 %                ;;
     Zasady ustalania i wyp acania nagród jubileuszowych okre laj   powszechnie

obowi zuj ce przepisy prawa.
4.  Dla pracowników nieb cych nauczycielami tworzy si  fundusz z przeznaczeniem na

premi . Zasady  podzia u funduszu premiowego i przyznawania premii okre la zak adowy
     Regulamin premiowania.
5.  Dla nauczycieli przydziela si  fundusz nagród za ich osi gni cia dydaktyczno-

wychowawcze w   wysoko ci  0,8 %  planowanego rocznego osobowego funduszu p ac.
     Dla  pracowników administracji i obs ugi  - 1 % . Zasady  podzia u tego funduszu okre la

MEN.
6.  Za szczególne zas ugi dla O wiaty i Wychowania  nauczycielom  MEN  nadaje „Medal

Komisji Edukacji Narodowej”.

§ 30
Szczegó owe zasady udzielania wiadcze  socjalnych wszystkim pracownikom reguluje
Regulamin Zak adowego Funduszu wiadcze  Socjalnych.



VIII.   BEZPIECZE STWO I  HIGIENA  PRACY ORAZ OCHRONA
PRZECIWPO AROWA

§ 31
1.  Pracodawca i pracownicy zobowi zani s  do cis ego przestrzegania przepisów i zasad

bezpiecze stwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpo arowej.
2.  Instrukcj  o ochronie przeciwpo arowej stanowi   Za cznik  Nr 1 do Regulaminu  pracy.

§ 32
I 1. Pracodawca jest obowi zany:
     1)   zapozna   pracowników  z  przepisami  i  zasadami BHP oraz   ppo . i  przeprowadza
           szkolenia w tym zakresie,
     2)   organizowa   prac   w  sposób  zapewniaj cy  bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
     3)   kierowa  pracowników na badania lekarskie,
     4)   wydawa  pracownikowi przed rozpocz ciem pracy odzie , obuwie robocze oraz

rodki ochrony indywidualnej i osobistej.
2.  Nadzór nad przestrzeganiem w szkole przez pracowników i uczniów przepisów BHP

sprawuje organ prowadz cy, zgodnie z K.N., ustaw  o systemie o wiaty oraz
zarz dzeniem  MEN w sprawie podstawowych warunków niezb dnych do realizacji przez
szko y i nauczycieli ich zada .

3.  Pracownikom przydzielane s  nieodp atnie odzie  i obuwie robocze oraz rodki ochrony
osobistej zabezpieczaj ce przed dzia aniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
czynników, wyst puj cych w rodowisku pracy na zasadach okre lonych w odr bnych
przepisach.

rodki ochrony osobistej, niezb dne do stosowania na okre lonych stanowiskach pracy,
okre la tabela rodków ochrony indywidualnej stanowi ca Za cznik Nr 2 do Regulaminu
pracy.

4.  Przewidywane okresy u ywalno ci odzie y roboczej i rodków ochrony osobistej liczy si
     od dnia wydania ich pracownikowi.
5. W razie zbiegu prawa do odzie y ochronnej, wynikaj cej z po czenia stanowisk

przys uguje wyposa enie z korzystniejszego stanowiska.
6.  Dopuszcza si  na stanowiskach : kierowcy, pracownika gospodarczego, konserwatora,

sprz taczki, robotnika do prac ci kich u ywanie w asnej odzie y lub wyp at
ekwiwalentu z uwzgl dnieniem aktualnych cen rynkowych.

7.   Pranie odzie y ochronnej zapewnia szko a, dysponuj ca swoj  pralni .
8.  Dla nauczycieli wychowania fizycznego, ustala si  normy na pokrycie kosztów zakupu

odzie y ochronnej. Normy te, okre la  Za cznik  Nr 3 do Regulaminu pracy.
9.  Pracownikom przys uguj  równie rodki higieny osobistej i herbaty. Przydzia rodków

okre la  Za cznik  Nr 4 do Regulaminu pracy. Szko a mo e zamiast przydzia ów
indywidualnych, przyzna rodki czysto ci ( myd o, r cznik) do u ytkowania
w sanitariatach dla wszystkich pracowników szko y.

10. Przydzia  dokonywany jest w okresach pó rocznych.
11. Okre lony  w  tabeli  przydzia   rodków czysto ci i herbaty przys uguje za pe ne miesi ce
       kalendarzowe   trwania   stosunku   pracy,  pracownikom  zatrudnionym  w   wymiarze co
       najmniej   ½ etatu.
12.  Przydzia  nie przys uguje za pe ne miesi ce kalendarzowe nieobecno ci w pracy  z tytu u:

urlopu macierzy skiego, wychowawczego, bezp atnego, zwolnie   lekarskich
i opieku czych,  jak  równie   nieobecno ci  w  pracy  na  podstawie  innych  przepisów,
trwaj cych  pe ny miesi c  i wi cej.



13. Przydzia rodków czysto ci i herbaty przys uguje tak e pracownikom  zatrudnionym
w niepe nym  wymiarze  czasu  pracy, z  tym,  e  normy  przydzia u  zmniejsza  si
odpowiednio do wymiaru  zatrudnienia.

14. Pracodawca zapewnia pracownikom okulary koryguj ce wzrok, zgodnie z zaleceniem
lekarza,  je eli  wyniki  bada   okulistycznych, przeprowadzonych  w  ramach
profilaktycznej opieki  zdrowotnej  wyka   potrzeb  ich stosowania  podczas pracy przy
obs udze  monitora  ekranowego. Okre lenie  wysoko ci  rodków  finansowych,
przeznaczonych na ten cel okre la  Za cznik Nr  5 do Regulaminu pracy.

15. Wszyscy pracownicy przed  przyst pieniem do pracy podlegaj  szkoleniu wst pnemu
w  zakresie  BHP  oraz   p.po ,  a  tak e  szkoleniom  okresowym.  Przyj cie  do  wiadomo ci
regulaminu  p.po   pracownik potwierdza w asnor cznym podpisem.

16. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadaj  przepisom BHP i stwarzaj  bezpo rednio
zagro enie dla ycia i zdrowia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi

       niebezpiecze stwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzyma  si  od
wykonywania  pracy, zawiadamiaj c o tym niezw ocznie prze onego.

17. Je eli powstrzymanie si  od wykonywania pracy nie usuwa zagro enia, pracownik ma
prawo oddali  si  z miejsca zagro enia, zawiadamiaj c o tym niezw ocznie prze onego.

18. Za czas powstrzymania si  od wykonywania pracy w warunkach okre lonych w pkt-cie
16 i 17 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

II 2. Pracownik jest obowi zany :
1)   zna  przepisy BHP i przepisy  p.po . oraz ich bezwzgl dnie przestrzega ,
2)  uczestniczy     w   organizowanych   przez   pracodawc    szkoleniach   i   wiczeniach

z zakresu BHP i ochrony przeciwpo arowej,
3)  dba  o porz dek i ad na w asnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
4)  stosowa rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem,
5)  poddawa  si  wyznaczonym przez pracodawc  badaniom lekarskim oraz stosowa  si
     do  zalece  i wskaza  lekarskich,
6)   niezw ocznie  informowa   prze onych o zauwa onych wypadkach w miejscu pracy

lub o stwierdzonych zagro eniach ycia lub zdrowia,
7)  lojalnie  wspó dzia   z  pracodawc   i  prze onymi  w  wykonywaniu  obowi zków

      dotycz cych BHP.

§ 33
1.  Ka dy pracownik po zako czeniu pracy jest zobowi zany uporz dkowa  swoje

stanowisko pracy oraz zabezpieczy  powierzone mu narz dzia, maszyny, sprz t, pomoce
dydaktyczne, dokumenty, piecz cie itp.

2. Pracownik (lub opiekun pracowni dydaktycznej) opuszczaj cy pomieszczenie jako ostatni
     obowi zany jest:

1) sprawdzi  i zabezpieczy  wszelkie urz dzenia elektroniczne i elektryczne,
2) zabezpieczy  swoje i uczniowskie stanowiska pracy,
3) zamkn  wszystkie drzwi, okna, krany wodne, gazowe itp.
4) przekaza  klucze do pomieszczenia, w którym pracuje, osobie sprawuj cej nadzór

oraz dokumentacj  prowadzenia zaj  (dzienniki lekcyjne), zgodnie z przyj tymi
zasadami.

§ 34
Nale y rygorystycznie przestrzega  zakazu zastawiania wyj  ewakuacyjnych, doj  do
podr cznego sprz tu ga niczego, wy czników i tablic rozdzielczych energii elektrycznej.



§ 35
Tworzy si  s  BHP pe ni  funkcj  doradcz  i kontroln  w zakresie bezpiecze stwa
 i higieny pracy.

§ 36
Wykaz prac wzbronionych kobietom, zgodny z powszechnie obowi zuj cymi w tym zakresie
przepisami prawa, stanowi  Za cznik  Nr  6 do Regulaminu  pracy.

IX. OCHRONA PRACY KOBIET

§ 37
Kobiety w ci y lub opiekuj cej si  dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody
delegowa  poza sta e miejsce pracy, zatrudnia  w godzinach nadliczbowych ani w porze
nocnej.

§ 38
1.   Pracodawca nie mo e wypowiedzie  ani rozwi za  umowy o prac  w okresie ci y,

a  tak e w okresie urlopu macierzy skiego pracownika, chyba e zachodz  przyczyny
uzasadniaj ce rozwi zanie umowy bez wypowiedzenia z jego winy i reprezentuj ca
pracownika zak adowa organizacja zwi zkowa wyrazi a na to zgod .

2.   Umowa o prac  zawarta na czas okre lony lub na czas próbny przekraczaj cy 1 m-c, która
uleg aby rozwi zaniu po up ywie 3-go miesi ca ci y, ulega przed eniu do dnia porodu.

3.   Kobiet  w ci y nale y przenie  do innej pracy:
      1)  zatrudnion  przy pracy wzbronionej,
      2)  w razie przed enia orzeczenia lekarskiego, stwierdzaj cego  stan  ci y nie  powinna
       wykonywa  pracy dotychczasowej.
4.   Je eli przeniesienie do pracy spowoduje obni enie wynagrodzenia, pracownicy

przys uguje dodatek wyrównawczy.
5.   Pracownicy przys uguje urlop macierzy ski w wymiarze :
      1)   18 tygodni przy pierwszym porodzie,
      2)   20 tygodni przy ka dym nast pnym,
      3)   28 tygodni w przypadku urodzenia wi cej ni  1 dziecka przy jednym porodzie.
6.   Przy  udzielaniu  urlopu macierzy skiego  i urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego,
      tydzie  urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.
7. Je eli pracownica nie korzysta z urlopu macierzy skiego przed przewidywan  dat

porodu, pierwszym dniem urlopu macierzy skiego jest dzie  porodu.
8.   Pracownicy,  która  wychowuje  dziecko  przysposobione  lub  która   przyj a  dziecko na
      wychowanie  jako  rodzina  zast pcza , z  wyj tkiem  rodziny zast pczej pe ni cej zadania
      pogotowia   rodzinnego, przys uguje  urlop  macierzy ski w wymiarze 20 tygodni równie
      przy pierwszym porodzie.
9.   Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzy skiego mog  przypada  przed przewidywan

dat  porodu.
10.Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu

macierzy skiego mo e zrezygnowa  z pozosta ej cz ci urlopu. W takim przypadku
niewykorzystanej cz ci urlopu macierzy skiego udziela si  pracownikowi - ojcu
wychowuj cemu dziecko – na jego pisemny wniosek.

§ 39
1.  W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed up ywem 8 tygodnia ycia,



      urlop macierzy ski przys uguje pracownicy  w wymiarze 8 tygodnia po porodzie.
      Pracownicy, która urodzi a wi cej ni  jedno dziecko przy jednym porodzie, przys uguje

w takim przypadku urlop macierzy ski w wymiarze stosownym do liczby dzieci
pozosta ych przy yciu.

2.   W razie urodzenia dziecka wymagaj cego opieki szpitalnej pracownica, która
wykorzysta a po porodzie 8 tygodni urlopu macierzy skiego , pozosta  cz  tego urlopu

      mo e wykorzysta  w terminie pó niejszym, po wyj ciu dziecka ze szpitala.
3.   Je eli matka rezygnuje z wychowania dziecka i oddaje je innej osobie w celu

przysposobienia lub do domu ma ego dziecka , nie przys uguje jej cz  urlopu
macierzy skiego przypadaj ca po dniu oddania dziecka. Jednak e urlop macierzy ski po
porodzie nie mo e wynosi  mniej ni  8 tygodni.

4.   Pracownik, który przyj  dziecko na wychowanie i wyst pi  do s du opieku czego
z wnioskiem o wszcz cie post powania w sprawie przysposobionego dziecka , lub który
przyj  dziecko na wychowanie jako rodzina zast pcza, z wyj tkiem rodziny zast pczej
zawodowej,  niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do 18 tygodni urlopu na
warunkach urlopu macierzy skiego , nie d ej jednak ni  do uko czenia przez dziecko
7   roku ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj to decyzj  o odroczeniu
obowi zku szkolnego, nie d ej ni  do uko czenia przez nie 10 roku ycia.

5.   Je eli pracownik, o  którym  mowa  w pkt-cie 4 przyj  dziecko  w wieku do 7 roku ycia,
a  w    przypadku   dziecka,  wobec   którego  podj to  decyzj   o   odroczeniu  obowi zku
szkolnego,  do  10  roku  ycia,  ma   prawo  do  8  tygodni  urlopu  na  warunkach  urlopu
macierzy skiego.

6.   Stan ci y powinien by  stwierdzony wiadectwem lekarskim.
7.   Pracodawca, jest obowi zany udzieli  pracownicy ci arnej zwolnie  od pracy na zlecone
      przez lekarza badania przeprowadzone w zwi zku z ci , je eli  badania  te nie mog  by
      przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecno ci w pracy z tego powodu

pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 40
1. Pracownica karmi ca dziecko piersi  ma prawo do dwóch pó godzinnych przerw

w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmi ca wi cej ni  1 dziecko ma prawo
do dwóch przerw w pracy po 45 minut ka da. Przerwy na karmienie mog  by  na wniosek
pracownicy udzielone cznie.

2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy ni  4 godziny dziennie przerwy na karmienie
nie przys uguj . Je eli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie,
przys uguje jej jedna przerwa na karmienie.

§ 41
1.   Na  wniosek  pracownika  pracodawca  obowi zany  jest udzieli  urlopu wychowawczego
      w  celu sprawowania opieki nad dzieckiem.
2. Urlopu wychowawczego udziela pracodawca w oparciu o przepisy art. 186 – 187

Kodeksu pracy ( pracownikom niepedagogicznym ) i art. 67a – 67c K.N. ( nauczycielom).
3.  Urlop wychowawczy przys uguje pracownikowi, zatrudnionemu co najmniej 6 m-cy
      w jakimkolwiek zak adzie pracy w wymiarze do 3 lat ,w celu sprawowania osobistej
 opieki  nad dzieckiem, nie d ej jednak ni  do uko czenia przez nie 4 roku ycia.
4.   Okres urlopu wychowawczego wlicza si  do okresu zatrudnienia , od którego zale  :
      1)  prawo i wysoko  nagrody jubileuszowej,
      2)  dodatek sta owy,
      3)  wymiar urlopu wypoczynkowego,
      4)  d ugo  okresu wypowiedzenia.



§ 42
1.  Pracownikowi  wychowuj cemu  przynajmniej  1  dziecko  w  wieku do 14 lat przys uguje
     w  ci gu  roku kalendarzowego  zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do
     wynagrodzenia.
2.  Je eli z urlopu wychowawczego b   z  2 dni opieki nad dzieckiem, skorzysta  ju  jeden
      z ma onków, drugiemu ma onkowi uprawnienia te nie przys uguj .

X. ORGANIZACJA  I  PORZ DEK  PRACY

§ 43
 1.  Wszyscy pracownicy bez wzgl du na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy
      zobowi zani s  do punktualnego rozpoczynania pracy i niedopuszczania swojego miejsca
      pracy w godzinach pracy.
 2.  Pó niejsze rozpocz cie pracy lub jej wcze niejsze zako czenie, a tak e wyj cie

w godzinach pracy poza zak ad pracy, wymaga uprzedniej zgody bezpo redniego
prze onego.

§ 44
Opuszczenie ca ci lub cz ci dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawc ,
usprawiedliwiaj   tylko wa ne przyczyny a w szczególno ci :
    1)  wypadek lub choroba powoduj ca niezdolno  do pracy pracownika lub izolacja

     z powodu  choroby zaka nej,
    2)   wypadek lub choroba cz onka rodziny wymagaj ca  sprawowania przez pracownika

 osobistej opieki,
    3)   okoliczno ci, wymagaj ce sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad

 dzieckiem w wieku do 8 lat,
    4)   nadzwyczajne wypadki, uniemo liwiaj ce terminowe przybycie do pracy,
    5)   konieczno  wypoczynku po nocnej podró y s bowej w granicach do 8 godzin od,

 zako czenia podró y, je li warunki odbywania tej podró y uniemo liwia yby
 odpoczynek nocny.

§ 45
O niemo liwo ci stawienia si  w pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien
uprzedzi  swego prze onego.

§ 46
Pracownik jest obowi zany usprawiedliwi  nieobecno  lub spó nienie si  do pracy.

§ 47
1.   W razie niestawienia si  do pracy pracownik jest obowi zany zawiadomi  zak ad pracy o

przyczynie nieobecno ci i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu
nieobecno ci, nie pó niej jednak ni  w dniu nast pnym, osobi cie, przez inne osoby lub za
po rednictwem poczty.

2.   Za dat  zawiadomienia uwa a si  dat  stempla pocztowego.



§ 48
1.   W razie nieobecno ci w pracy w zwi zku z niezdolno ci  do pracy spowodowan  chorob

pracownika lub izolacj  z powodu choroby zaka nej lub chorob  cz onka rodziny
pracownika wymagaj cego sprawowania opieki osobistej, pracownik jest obowi zany
usprawiedliwi  nieobecno  dor czaj c prze onemu za wiadczenie lekarskie  w  ci gu
7 dni od daty  jego wystawienia.

2.   Pracownik sk ada za wiadczenie  w dziale Kadr.

§ 49
Uznanie nieobecno ci w pracy za usprawiedliwion , b  nieusprawiedliwion , nale y do
pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej.

§ 50
1. Pracowników obowi zuje zakaz wykorzystywania w celach prywatnych s bowych

rodków czno ci, pojazdów s bowych, wyposa enia pomieszcze  s bowych oraz
innego mienia szko y lub mienia znajduj cego si  w jej u ytkowaniu.

2. Zabrania si  wykonywania prywatnych prac w zak adzie pracy lub poza zak adem
z wykorzystaniem uczniów lub sprz tu szkolnego. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, za zgod  Dyrektora szko y, mo liwe jest odst pienie od tego zakazu.

§ 51
1.  W stosunku do pracownika, który dopuszcza si  narusze  ustalonego porz dku,

Regulaminu pracy, przepisów BHP, ppo . a w szczególno ci spó nia si  do pracy bez
usprawiedliwienia, stawia si  do pracy  po spo yciu alkoholu, spo ywa alkohol w czasie
pracy, wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od prze onych,
wskazówkami, wykazuje obra liwy lub lekcewa cy stosunek do prze onych lub
wspó pracowników, nie przestrzega tajemnicy s bowej,  mo e by  zastosowana  kara:
- pouczenia,
- upomnienia,
- nagany,
- pieni na,
- zwolnienie dyscyplinarne.

2.  Je eli  zastosowanie  kary  nast pi o  z naruszeniem prawa, pracownik mo e w ci gu 7 dni
      od  dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnie  sprzeciw.
     Nieodrzucenie   sprzeciwu  w  ci gu  14  dni od  dnia  jego wniesienia  jest  równoznaczne

z  uwzgl dnieniem sprzeciwu.
3.   Udzielone pracownikowi kary dyscyplinarne, podlegaj  zatarciu po up ywie roku

nienagannej pracy w szkole, a zawiadomienia o ukaraniu usuwa si  z akt osobowych
pracownika.

4.   Pracodawca  mo e, z   w asnej  inicjatywy   lub  na  wniosek  pracownika  alb  zak adowej
organizacji zwi zkowej uzna  kar  za nieby  przed up ywem roku.

5.   Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub ppo ., opuszczenie pracy bez
      usprawiedliwienia, stawienie si  do pracy w stanie nietrze wo ci lub spo ywanie alkoholu
      w czasie pracy – mo e by  zastosowana równie  kara pieni na, która nie mo e by

wy sza ni  jednodniowe wynagrodzenie pracownika.
6.  Kara nie mo e by  zastosowana po up ywie 2 tygodni od powzi cia wiadomo ci

o naruszeniu obowi zku pracowniczego i po up ywie 3 m-cy od dopuszczenia si  tego
naruszenia.



7.   Kara mo e by  zastosowana po uprzednim wys uchaniu pracownika.
8.   Wp ywy z kar pieni nych przeznacza si  na popraw  warunków BHP.
9.   Kar  nak ada pracodawca, zawiadamiaj c o tym pracownika na pi mie. Kopi  pisma

sk ada  si  do akt osobowych.
10. Nauczyciele podlegaj  odpowiedzialno ci  dyscyplinarnej za uchybienie godno ci zawodu
      nauczyciela.
11. Karami dyscyplinarnymi s  :
      - nagana z ostrze eniem,
      - zwolnienie z pracy,
      - zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie
         nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
      - wydalenie z zawodu nauczycielskiego.
12. Kary  dyscyplinarne  wymierza  Komisja  dyscyplinarna. Tryb  dzia ania  komisji  okre la
      Karta  Nauczyciela.
13. Za uchybienie przeciwko porz dkowi pracy w rozumieniu Kodeksu  pracy, nauczycielowi
      wymierza si  kary porz dkowe na zasadzie okre lonych w Kodeksie pracy.

XI. PRZEPISY KO COWE

§ 52
1.   Regulamin  pracy  zostaje wprowadzony  na  czas  nieokre lony.
2.   Regulamin   mo e    by    przez    pracodawc     zmieniony    lub   uzupe niony  w  trybie
      Przewidzianym  przez  przepisy  prawa  dla  jego wydania.

§ 53
1.   W    sprawach    skarg  i   wniosków   oraz   za ale    Dyrektor  przyjmuje   pracowników
      w  wyznaczonych  terminach.
2.   Terminy  te   podaje  si    do  wiadomo ci  pracowników   przez  wywieszenie  na  tablicy
      og osze  w szkole.

§ 54
1. W razie nieobecno ci Dyrektora szko y zast puje go wicedyrektor.
2. Dyrektor na czas nieobecno ci nauczyciela, przydziela innemu nauczycielowi godziny

jego zaj  dydaktycznych lub zatrudnia w tym celu innego nauczyciela na czas okre lony.
3. Do dokonywania zmian w tre ci niniejszego Regulaminu uprawniony jest Dyrektor szko y

po uzyskaniu akceptacji zwi zków zawodowych.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu nie jest traktowana jako wypowiedzenie warunków pracy

i p acy.
5. O zmianach tre ci Regulaminu og asza si  w sposób przyj ty w  szkole.
6. Pracodawca zobowi zany jest niezw ocznie zapozna  pracowników z postanowieniami

Regulaminu, na potwierdzenie czego zobowi zany jest przyj  od pracownika stosowne
wiadczenie na pi mie.

§ 55
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj  odpowiednio zastosowanie
     przepisy Kodeksu  pracy.



Za czniki :

1.  Instrukcja o ochronie przeciwpo arowej.
2.  Tabela norm przydzia u odzie y roboczej i  rodków ochrony indywidualnej.
3.  Normy na pokrycie kosztów zakupu odzie y ochronnej dla nauczycieli wychowania
     fizycznego.
4.  Tabela przydzia u rodków czysto ci i herbaty.
5.  Normy na pokrycie kosztów zakupu okularów korekcyjnych.
6.  Wykaz prac szczególnie uci liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Regulamin sporz dzono na podstawie ustaw :

Ustawy  z  dnia  26 czewrca  1974r. -  Kodeks Pracy  ( tj. Dz. U.  z   1998r.   Nr  21,
      poz.  94  z  pó . zm.)

Ustawy  z   dnia   26 stycznia  1982r. –  Karta  Nauczyciela  ( Dz. U. z  2006r.   Nr  97,
poz. 674 z   pó n. zm.)
Ustawy  z  dnia  7  wrze nia 1991r. –  o systemie  o wiaty ( t.j. Dz. U. z  2004r.  Nr
256,  poz. 2572  z  pó n. zm.)
Ustawy  z  dnia  22  marca 1990r. o  pracownikach  samorz dowych ( Dz. U.  z 2001r.
Nr  142,  poz. 1593 z pó n. zm.)
Ustawy z  dnia  23  maja  1991r. –  o zwi zkach zawodowych  ( Dz. U.  z 2001r.  Nr
79  poz. 854  z  pó n. zm. )
i  innych  przepisów  wykonawczych.

                                                                                             .......................................
                                                                                                                                         (piecz tka i podpis pracodawcy

Regulamin  pracy  zwi zki   zawodowe  akceptuj    :

Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego
              Zarz d Ogniska
   Techniczne Zak ady Naukowe
      im. gen. W . Sikorskiego

              ul. Jasnogórska 84/90
42-200 Cz stochowa

               Komisja Oddzia owa
 NSZZ „Solidarno ”

  w Technicznych zak adach Naukowych
    w Cz stochowie

Cz stochowa, dnia 19 maja  2008r.



ZA CZNIK  NR  1
DO  REGULAMINU  PRACY

Z  DNIA  19  MAJA  2008r.

INSTRUKCJA  O OCHRONIE  PRZECIWPO AROWEJ

1.  Wszystkie organy administracyjne, pa stwowej jednostki gospodarki uspo ecznionej, oraz
     organizacje spo eczne i zawodowe, jak równie  osoby fizyczne i prawne s  zobowi zane

bra   udzia  w   zapobieganiu   po arom   i   ich   zwalczaniu   na   zasadach   okre lonych
w instrukcji.

2.   Pracownik przed przyst pieniem do pracy obowi zany jest zapozna  si  :
1)  z tre ci  instrukcji,
2) z rodkami czno ci alarmowej na wypadek po aru i ich rozmieszczeniem

i dzia aniem,
3)   z obs ug  i dzia aniem podr cznego sprz tu przeciwpo arowego,
4) z rozmieszczeniem podr cznego sprz tu po arniczego i podr cznych rodków

ga niczych w terenie.

3.   Zabronione jest wykonywanie czynno ci :
1)   u ywanie ognia i palenia tytoniu w strefach zagro onych po arem,
2)  gara owanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie

przeznaczonych do tego celu,
3)  rozgrzewanie za pomoc  ognia, smo y i innych materia ów w odleg ci mniejszej ni

5 m od obiektu przyleg ego do sk adowiska lub placyku sk adowego z materia ami
palnymi,

4)  wysypywanie gor cego popio u i lu lub spalanie mieci i odpadów w miejscu
umo liwiaj cym zapalenie si  s siednich obiektów lub materia ów palnych, lini
kablowych o napi ciu powy ej 1kV przewodów uziemiaj cych oraz przewodów,
instalacji odgromowej,

5)  u ytkowanie elektrycznych urz dze  grzewczych ustawionych bezpo rednio na
pod u  palnym,

6)  stosowanie os on punktów wietlnych z materia ów palnych,
7)  instalowanie opraw wietlnych oraz osprz tu instalacji elektrycznych bezpo rednio na

       pod u palnym,
8) sk adowanie materia ów palnych na drogach komunikacji ogólnej s cych celom

edukacji ustawiania na schodach, korytarzach i w przej ciach jakichkolwiek
przedmiotów utrudniaj cych ewakuacj ,

  9)  zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemo liwiaj cych ich natychmiastowe
      u ycie, ograniczania dost pu do wyj  ewakuacyjnych, urz dze  i instalacji

przeciwpo arowej, ga niczej i steruj ce takimi instalacjami wy czników tablic
rozdzielczych pr du oraz g ównych zaworów gazu,

4.  Zarz dca budynku zobowi zany jest do umieszczania w miejscu widocznym :
1)  wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji przeciwpo arowych,
2)  miejsc usytuowania urz dze  przeciwpo arowych,
3)   elementów steruj cych urz dzeniami przeciwpo arowymi,
4)  lokalizacji  przeciwpo arowych  wy czników  pr du, g ównych  zaworów  gazu  oraz



      materia ów niebezpiecznych po arowo,
5)  pomieszcze , w których wyst puj  materia y atwopalne.

5.  Post powanie w razie po aru :
     W razie powstania po aru, pracownik obowi zany jest zachowa  spokój i opanowanie,

 a  jednocze nie do szybkiego i zdecydowanego dzia ania, a szczególno ci :
1)  zaalarmowa  Pa stwow  Stra  Po arn  – 998,
2) podporz dkowa  si ci le zarz dzeniom kierownika akcji ga niczej,
3) wszcz  wewn trzny alarm po arowy,
4)  przyst pi  do gaszenia po aru za pomoc  podr cznych rodków ga niczych, zgodnie
      z  obowi zuj cymi zasadami.

6.  Instrukcja w przypadku po aru:
1)  W przypadku po aru nale y zaalarmowa  stra  po arn  a pó niej dyrektora szko y.
2)  Przy alarmowaniu telefonicznym nale y dok adnie poda  :

      - adres i miejsce po aru,
     - co jest obj te po arem,

     - jakie wyst puje zagro enie,
    - swoje nazwisko oraz  numer telefonu, z którego dokonujemy zg oszenia po aru,
3)  Przyst pi  do gaszenia po aru przy u yciu sprz tu znajduj cego si  w pomieszczeniu.
4) Wy czy  dop yw gazu, pr du i inne znajduj ce si  w obiekcie instalacje

technologiczne.
5) Wszystkie osoby powinny podporz dkowa  si  kieruj cemu akcj  ratowniczo-

ga niczej.
6) W czasie po aru nale y bra  czynny udzia  w ratowaniu osób i mienia, zachowa

spokój i nie powodowa  paniki.
7)  W razie potrzeby alarmowa  :
      Pogotowie ratunkowe 999
      Policja 997

       Pogotowie gazowe 992
Pogotowie elektryczne 991

      Pogotowie wodoci gowe 994
      Pogotowie alarmowe             112

7.   Nieprzestrzeganie   w/w    zasad   spowodowa     mo e   zastosowanie   sankcji   karnych
      przewidzianych  w  ustawie  o ochronie  przeciwpo arowej.
8.   Decyzj  o  podj ciu  ewakuacji  podejmuje  Dyrektor  szko y  lub  jego zast pca.

......................................
         (podpis pracodawcy)



ZA CZNIK  NR  2
DO  REGULAMINU  PRACY

Z  DNIA  19  MAJA  2008r.

Tabela norm odzie y roboczej i rodków ochrony osobistej -
na podst. art. 2378 Kodeksu Pracy i Uchwa y Rady Ministrów Nr 44 z dnia 27 marca 1990r.
w sprawie zasad przydzielania pracownikom rodków ochrony indywidualnej oraz
dostarczania odzie y roboczej ( M. P. Nr 14 z 1990r. , poz. 109) w oparciu o zarz dzenie
Ministra Edukacji Narodowej Nr 5 z dnia 8 kwietnia 1991r. ( Dz. Urz. MEN nr 2 z 1991r.
poz. 9) w sprawie ustalenia tabeli norm przydzia u rodków ochrony indywidualnej oraz
odzie y i obuwia roboczego, ustala si  :

(obja nienia skrótów na ko cu tabeli)

Lp Stanowisko pracy
Odzie  robocza

i  rodki ochrony osobistej
Asortyment okres u ywalno ci

1 2 3 4
1 Nauczyciel -

bibliotekarz
- fartuch  roboczy
- kamizelka  ciep ochronna 1)

36
                 18

2 Nauczyciel biologii -fartuch roboczy
- r kawice ochronne gumowe

12
d.z.

3 Nauczyciel
chemii

- fartuch roboczy
- fartuch gumowy
- r kawice ochronne gumowe lub z PCV
- okulary ochronne

12
dy urny

d.z.
               dy urne

4 Nauczyciel
fizyki

- fartuch roboczy 12

5 Nauczyciel
wychowania
fizycznego

- dres
- podkoszulka
- spodenki   gimnastyczne
- obuwie sportowe

36
12

                   12
                   24

6 Nauczyciel
przysposobienia
obronnego

- fartuch roboczy
- kurtka strzelecka

d.z.
d.z.

7 Konserwator,
pracownik
gospodarczy

- fartuch lub ubranie drelichowe
- trzewiki przemys owe  sk./gum
- kamizelka ciep ochronna
- kurtka przeciwdeszczowa wg potrzeb
- r kawice ochronne

12
                   24
                3 o.z.
              dy urna
                   d.z.

8 Kierowca samochodu
bowego

- fartuch  drelichowy
- r kawice ochronne

24
                  d.z.



9 Kucharka,
Pomoc kuchenna

- czepek bia y lub chustka na g ow
- fartuch bia y
- fartuch przedni tkaninowy
- buty lub sanda y na spodach
   przeciw lizgowych
- fartuch przedni wodochronny
- r kawice ochronne

d.z.
            2 szt./18
                 d.z.
                  12

                 d.z.
                 d.z.

10 Magazynier –
Intendent

- ubranie drelichowe  lub fartuch
- trzewiki sk./gum
- kamizelka ciep ochronna1)

- r kawice ochronne

12
                 12
                 36
                 d.z.

11 Portier - fartuch roboczy 24

12 Praczka
Robotnik do prac
ci kich

- fartuch roboczy
- buty gumowe lub trepy drewniane
- fartuch  wodoodporny
- r kawice gumowe

12
                 24
                d.z.
                d.z.

13 Sprz taczka
Szatniarz

- fartuch roboczy
- obuwie  profilaktyczne
- pas bezpiecze stwa do mycia okien wg
   potrzeb
- r kawice gumowe

12
                12
w dyspozycji  dyrektora
ds. administ-gospodar.
              d.z.

Obja nienia skrótów:
d.z. - do zu ycia
(min. 36) - do minimum 36 miesi cy
o.z. - okresy zimowe
Uwaga: podane w kolumnie 4  liczby oznaczaj  ilo  miesi cy.

1) wydawana w pomieszczeniach nieogrzewanych.

.........................................
         (podpis pracodawcy)



ZA CZNIK  NR  3
DO  REGULAMINU  PRACY

Z  DNIA  19  MAJA  2008r.

 Normy  na pokrycie kosztów zakupu odzie y ochronnej dla
nauczycieli wychowania fizycznego -

na podst. art. 2378 Kodeksu Pracy i Uchwa y Rady Ministrów  Nr 44 z dnia 27 marca 1990r.
w sprawie zasad przydzielania pracownikom rodków ochrony indywidualnej oraz
dostarczania odzie y roboczej ( M. P. Nr 14 z 1990r. , poz. 109) w oparciu o zarz dzenie
Ministra Edukacji Narodowej  Nr 5 z dnia 8 kwietnia 1991r. ( Dz. Urz. MEN nr 2 z 1991r.
poz. 9)

Pracownikowi, zatrudnionemu na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, ustala si
zwrot kosztów, po przedstawieniu imiennej faktury za :

dres sportowy -  do kwoty max. 160,00 z
obuwie sportowe -  do kwoty max. 140,00 z .
koszulka  sportowa -  do kwoty max.   30,00 z .
spodenki  sportowe -  do kwoty max.   20,00 z .

.........................................
         (podpis pracodawcy)



ZA CZNIK  NR  4
DO  REGULAMINU  PRACY

Z  DNIA  19  MAJA  2008r.

Tabela przydzia u rodków czysto ci i herbaty –
na podst. art. 2378 Kodeksu Pracy i Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP  ( Dz. U. z 1997r. Nr 129 , poz. 844)

Pracownicy
etat

Myd o
gram/miesi c

Herbata
gram/miesi c

cznik
sztuka/rok

Nauczyciele
Administracja
Obs uga

100 100 1

.........................................
         (podpis pracodawcy)



ZA CZNIK  NR  5
DO  REGULAMINU  PRACY

Z  DNIA  19  MAJA  2008r.

Normy refundacji na pokrycie kosztów zakupionych  okularów
korekcyjnych-

na podst. art. 2376 Kodeksu Pracy i Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa onych
w monitory ekranowe ( Dz. U. z 1998r.  Nr 148, poz. 973 )

Pracownikowi, zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym, zgodnie z zaleceniem
lekarza, po przedstawieniu imiennej faktury nale y zwróci  za  :

szk a  korekcyjne -  do kwoty max. 170,00 z .
oprawki  + robocizna -  do kwoty max. 130,00 z .

.........................................
         (podpis pracodawcy)



ZA CZNIK  NR  6
DO  REGULAMINU  PRACY

Z  DNIA  19  MAJA  2008r.

WYKAZ  PRAC  SZCZEGÓLNIE  UCI LIWYCHB  LUB  SZKODLIWYCH
DLA  ZDROWIA  KOBIET

na podstawie art. 176  Kodeksu Pracy i Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 10 wrze nia
1996r. ( Dz. U. z 1996r.  Nr 114, poz. 545 z pó . zm.)

1.   Nie  wolno  zatrudnia    kobiet   przy  pracach  wymienionych  w  wykazie  szczególnie
      uci liwych lub szkodliwych dla ich zdrowia. Do prac tych zaliczone zosta y :

a)  ograniczenia  dla   wszystkich  kobiet  –  prace   zwi zane  z   wysi kiem  fizycznym
i transportem ci arów  oraz wymuszon  pozycj  cia a,

 b)  ograniczenia dla kobiet w ci y – prace w ha asie i drganiach,
 c)  ograniczenia dla kobiet w ci y lub karmi cych piersi  :

- prace w mikroklimacie zimnym, gor cym i zmiennym,
- prace nara aj ce na dzia anie pól elektromagnetycznych, promieniowania
   jonizuj cego  i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych,
-  prace w podwy szonym lub obni onym ci nieniu,
-  prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
-  prace w nara eniu na dzia anie szkodliwych substancji chemicznych,
-  prace gro ce ci kimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

2.   Wykaz prac wzbronionych kobietom :
1)   r czne podnoszenie i przenoszenie ci arów o masie przekraczaj cej :

a)  12 kg – przy pracy sta ej,
b)  20 kg – przy pracy dorywczej  ( do 4 razy na godzin   w  czasie  zmiany  roboczej )

2)   r czne przenoszenie pod gór  – po pochylniach, schodach itp. których maksymalny
t  nachylenia  przekracza 30º, a wysoko  5 m –  ci arów o masie przekraczaj cej :

a)  8 kg – przy pracy sta ej,
b)  15 kg – przy  pracy  dorywczej ( do 4 razy  na godzin   w czasie  zmiany roboczej),

3)   przewo enie ci arów o masie przekraczaj cej :
a)   50 kg – przy przewo eniu na taczkach jednoko owych,
b)   80 kg – przy przewo eniu na wózkach 2,3 i 4 – ko owych.

4) przy obs udze monitorów ekranowych – dla kobiet w ci y – powy ej 4 godzin na
dob .

.........................................
         (podpis pracodawcy)



Aneks  1 do Regulaminu Pracy Technicznych Zak adów Naukowych im.
gen. W adys awa Sikorskiego w Cz stochowie z dn. 19.05.2008 r. :

Rozdz.  IX.  OCHRONA  PRACY  KOBIET

W  § 38  pkt. 5 otrzymuje  brzmienie  :

      Pracownicy przys uguje urlop macierzy ski w wymiarze :
1. 20 tygodni w przypadku urodzenia  jednego dziecka przy jednym porodzie,
2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pi ciorga i wi cej dzieci przy jednym porodzie.

W  §  38  dodaje  si   pkt. 5a  o brzmieniu :

      Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzy skiego w wymiarze :
1. w  2010 r. i 2011 r.

- do 2 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym  porodzie,
- do 3 tygodni, w przypadku urodzenia wi cej ni  jednego dziecka przy jednym porodzie,

2. w 2012 r. i 2013 r.
- do 4 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
- do 6 tygodni, w przypadku urodzenia wi cej ni  jednego dziecka przy jednym porodzie,

      3.   od  01.01.2014 r.
           - do 6 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie ,
           - do 8 tygodni, w przypadku urodzenia wi cej ni  jednego dziecka przy jednym porodzie,

W  § 38  dodaje  si   pkt. 5b  o brzmieniu :

      Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzy skiego na  warunkach urlopu
       macierzy skiego w wymiarze :

3. w  2010 r. i 2011 r.
- do 2 tygodni, gdy przyj  jedno dziecko,
- do 3 tygodni, gdy przyj  wi cej ni  jedno dziecko,
- 1 tydzie  , gdy przyj  starsze dziecko, w wieku do 7 roku ycia,

4. w 2012 r. i 2013 r.
- do 4 tygodni, gdy przyj  jedno dziecko,
- do 6 tygodni, gdy przyj  wi cej ni  jedno dziecko,
- do 2 tygodni, gdy przyj  starsze dziecko, w wieku do 7 roku ycia,

      3.   od  01.01.2014 r.
           - do 6 tygodni, gdy przyj  jedno dziecko,
           - do 8 tygodni, gdy przyj  wi cej ni  jedno dziecko,
           - do 3 tygodni, gdy przyj  starsze dziecko, w wieku do 7 roku ycia.

W  § 38  uchyla si  pkt. 8



W § 38 dodaje si  pkt. 11  o brzmieniu :

1. Pracownik-ojciec wychowuj cy dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze
     2 tygodni, nie d ej jednak ni  do uko czenia przez dziecko 12 miesi ca ycia.
2. w 2010r. i 2011 r. – 1 tydzie ,
    od  01.01.2012 r. – 2 tygodnie.

W § 39 pkt. 4 otrzymuje brzmienie :

Pracownik który przyj  dziecko na wychowanie i wyst pi  do s du opieku czego
z wnioskiem o wszcz cie post powania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyj
dziecko na wychowanie jako rodzina zast pcza, z wyj tkiem rodziny zast pczej zawodowej
niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego
w wymiarze :

1. 20 tygodni w przypadku urodzenia  jednego dziecka przy jednym porodzie,
2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pi ciorga i wi cej dzieci przy jednym porodzie, nie
    d ej jednak ni  do uko czenia przez dziecko 7 roku ycia, a w przypadku dziecka,
    wobec którego podj to decyzj  o odroczeniu obowi zku szkolnego, nie d ej ni  do
    uko czenia przez nie 10 roku ycia.

W § 39 pkt  5 otrzymuje brzmienie :

Je eli  pracownik,  o  którym  mowa  w  pkt.  4,  przyj  dziecko  w  wieku  do  7  roku  ycia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podj to decyzj  o odroczeniu obowi zku szkolnego,
do 10 roku ycia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego.

Od  1 stycznia 2009 r. -  obowi zuje § 38 pkt. 5 ,  § 39 pkt. 4 ,  § 39 pkt. 5
Od  1 stycznia 2010 r. -  obowi zuje § 38 pkt. 5a , § 38 pkt  5 b,  § 38 pkt. 11 ,

Podstaw prawna -  ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych
innych ustaw ( Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654)

                                                                                             ......................................
(piecz tka i podpis pracodawcy)

Zwi zki zawodowe akceptuj  aneks do Regulaminu Pracy i wyra aj  zgod  :

Cz stochowa, dnia  31  grudnia  2008 r.



Aneks 2 do Regulaminu Pracy Technicznych Zak adów Naukowych im.
gen. W adys awa Sikorskiego w Cz stochowie z dn. 19.05.2008 r. :

Dodaje si  :

Rozdz.  XII.  RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU

                                                                       § 56

1. Stosuje si  zasady równego traktowania w zatrudnieniu kobiet i m czyzn zgodnie
      z art. 18.3.a  Kodeksu Pracy -  Rozdzia  II a – Równe traktowanie w zatrudnieniu.

Podstaw prawna -  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz
niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460)

                                                                                             ......................................
(piecz tka i podpis pracodawcy)

Zwi zki zawodowe akceptuj  aneks do Regulaminu Pracy i wyra aj  zgod  :

Cz stochowa, dnia  30  kwietnia  2012 r.



Aneks Nr 3 do Regulaminu Pracy Technicznych Zak adów Naukowych
     im. gen. W adys awa Sikorskiego  w Cz stochowie z dn. 19.05.2008 r. :

Rozdz.  IV.  CZAS  PRACY

W  § 14  ust. 5  pkt  4  zmienia si  na :

4)  pedagoga, psychologa - 25 godzin

Rozdz.  VIII.  BEZPIECZE STWO  I  HIGIENA  PRACY  ORAZ
OCHRONA  PRZECIWPO AROWA

W  § 32  pkt  3  otrzymuje brzmienie :

Dla  nauczycieli i pracowników obs ugi ustala si  tabel  norm przydzia u rodków ochrony
indywidualnej, odzie y i obuwia roboczego.  Normy okre la  Za cznik  Nr  2  Aneksu  do
Regulaminu Pracy. Kwoty ekwiwalentów pieni nych za pranie odzie y i obuwia roboczego
okre la  Za cznik Nr  3  Aneksu  do Regulaminu Pracy.

W  § 32  uchyla si   pkt   6  ,  7 ,  8

W  § 32  pkt  9  otrzymuje brzmienie :

Szko a zapewnia rodki czysto ci do u ytkowania w sanitariatach dla wszystkich pracowników
szko y.

W  § 32  uchyla si   pkt   10 , 11 ,  12 ,  13

W  §  32  pkt  14  otrzymuje brzmienie :

Pracodawca zapewnia pracownikom okulary koryguj ce wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza,
je eli wyniki bada  okulistycznych, przeprowadzonych w ramach okresowych bada  lekarskich
wyka  potrzeb  ich stosowania podczas pracy przy obs udze monitora ekranowego. Wysoko
dofinansowania pracownikom zakupu okularów koryguj cych wzrok,  do wysoko ci z . 150,00
maksymalnie.



Aneks  Nr 3 do Regulaminu  Pracy sporz dzono na podstawie :

Uchwa y Nr 357/XXI/2012 Rady Miasta Cz stochowy z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Pisma Urz du Miasta Cz stochowy Wydzia u Edukacji  ED.3026.4.17.2012 z dnia

29.06.2012 r.

                                                                                            ......................................
(piecz tka i podpis pracodawcy)

Zwi zki zawodowe akceptuj   Aneks  Nr 3 do Regulaminu Pracy i wyra aj  zgod  :

Cz stochowa, dnia  1 lipca 2012 r.



ZA CZNIK  NR  2
ANEKSU  NR 3 DO  REGULAMINU  PRACY

Tabela norm przydzia u rodków ochrony indywidualnej, odzie y i obuwia roboczego
dla  nauczycieli i pracowników  obs ugi

Lp. Stanowisko pracy
Zakres wyposa enia

Przewidywany
okres

ywalno ci
R odzie  i obuwie robocze mies.
O rodek ochrony indywidualnej

1 Nauczyciel biologii R fartuch roboczy 12
O r kawice ochronne gumowe 1

2 Nauczyciel chemii

R fartuch roboczy 12
O fartuch gumowy 12
O r kawice ochronne gumowe 1
O okulary ochronne 12

3 Nauczyciel fizyki R fartuch ochronny 12
O r kawice ochronne gumowe 1

4 Nauczyciel wychowania
fizycznego

R dres sportowy 36
R podkoszulka 12
R spodenki gimnastyczne 12
R obuwie sportowe 24

5 Bibliotekarz R fartuch z tkanin syntetycznych 36
R trzewiki profilaktyczne 18

6 Kucharz
Pomoc kuchenna

R czepek bia y lub chustka bia a na g ow 12
R fartuch bia y (2 szt.) 18
R fartuch przedni tkaninowy 12

O
pó buty lub sanda y na spodach
przeciwpo lizgowych 24

O fartuch przedni wodochronny 24
O d onice lub r kawice brezentowe 12

7 Konserwator

R ubranie drelichowe 12
R beret 24

O
trzewiki przemys owe skórzane/gumowe lub
skórzane/skórzane 36

O kamizelka lub bluza ciep ochronna 36
R koszula flanelowa 12
O fartuch brezentowy 12
O r kawice brezentowe 12
O okulary ochronne 36

8 Portier, starszy portier,
szatniarz, starszy szatniarz

R obuwie profilaktyczne 24

O fartuch ochronny 12

9 Kierowca
R fartuch roboczy 12
O kamizelka lub bluza ciep ochronna 24
O r kawice brezentowe 12



10 Sprz taczka

R fartuch drelichowy 12
R chustka na g ow 12
R trzewiki profilaktyczne tekstylne 24
O kalosze gumowe wg potrzeb 36
O szelki bezpiecze stwa do mycia okien 36
O r kawice gumowe 1

11 Robotnik gospodarczy
R fartuch roboczy 12
O obuwie profilaktyczne tekstylne 24
O kamizelka drelichowa ocieplona 36

                                                                                        …………………………………………
                                                                                                ( podpis   i piecz tka  pracodawcy )



ZA CZNIK  NR  3
ANEKSU  NR 3 DO REGULAMINU  PRACY

        Tabela kwot ekwiwalentów pieni nych, za pranie i u ywanie w asnej odzie y i obuwia roboczego
dla  nauczycieli i pracowników  obs ugi

Lp. Stanowisko pracy

Roczna kwota
ekwiwalentu za
ywanie w asnego

ubrania roboczego

Roczna kwota
ekwiwalentu za
pranie ubrania

Roczna kwota
ekwiwalentu w

przeliczeniu na 1 etat

1 Nauczyciel biologii
41 20 61

2 Nauczyciel chemii
55 20 75

3 Nauczyciel fizyki
41 20 61

4 Nauczyciel wychowania
fizycznego 144 30 174

5 Nauczyciel  bibliotekarz
34 20 54

6 Kucharz,
pomoc kuchenna 208 36 244

7                Konserwator
222 36 258

8 Portier, starszy portier,
szatniarz, starszy szatniarz 66 24 90

9 Kierowca
138 24 162

10 Sprz taczka
177 24 201

11 Robotnik gospodarczy
80 24 104

…………………………………………
                                                                                                                    ( podpis   i piecz tka  pracodawcy )



Cz stochowa, 27.06.2013 r.

Z a r z  d ze n i e
wewn trzne Nr  10/2013  Dyrektora Technicznych Zak adów Naukowych

im. gen. W adys awa Sikorskiego w Cz stochowie
w sprawie Aneksu Nr 4 do Regulaminu Pracy

Wprowadza si  do stosowania i przestrzegania Aneksu Nr 4 do Regulaminu Pracy.

Zarz dzenie obowi zuje  od  10 lipca  2013 r.

Za cznik :

1. Aneks  Nr 4 do Regulaminu Pracy.



    Aneks Nr 4 do Regulaminu Pracy Technicznych Zak adów Naukowych
     im. gen. W adys awa Sikorskiego  w Cz stochowie z dn. 19.05.2008 r. :

Rozdz.  IX.  OCHRONA PRACY KOBIET

W  § 38  ust. 5a pkt  2 otrzymuje brzmienie :

2 .  Bezpo rednio po wykorzystaniu urlopu macierzy skiego pracownik ma prawo do
      dodatkowego urlopu macierzy skiego w wymiarze :

w  2012 r. i do dnia 16 czerwca 2013 r. – do 4 tygodni, w przypadku urodzenia jednego
dziecka przy jednym porodzie,  a od dnia 17 czerwca 2013 r. – do 6 tygodni, w przypadku
urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

w  2012 r. i do dnia 16 czerwca 2013 r. – do 6 tygodni, w przypadku urodzenia wi cej ni
      jednego dziecka przy jednym porodzie,  a  od dnia 17 czerwca 2013 r. – do 8 tygodni,
      w przypadku urodzenia wi cej ni   jednego dziecka przy jednym porodzie,

W  § 38  ust. 5a uchyla si   pkt  3

W  § 38  ust. 5b pkt  2  otrzymuje brzmienie :

2. Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego
      w wymiarze :

      w  2012 r. i do dnia 16 czerwca 2013 r. – do 4 tygodni, w przypadku przyj cia jednego
     dziecka, a od dnia 17 czerwca 2013 r. – do 6 tygodni, w przypadku przyj cia jednego
dziecka,

      w  2012 r. i do dnia 16 czerwca 2013 r. – do 6 tygodni, w przypadku przyj cia wi cej ni
      jednego dziecka, a  od dnia 17 czerwca 2013 r. – do 8 tygodni, w przypadku przyj cia
wi cej
      ni  jednego dziecka,

      w 2012 i do dnia 16 czerwca 2013 r. – 2 tygodnie, je eli przyj  starsze dziecko, w wieku
do
      7 roku ycia,  a od dnia 17 czerwca 2013 r. – 3 tygodnie, je eli przyj  starsze dziecko,
      w wieku do 7 roku ycia,

W  § 38  ust. 9 otrzymuje brzmienie :

9.  Nie wi cej ni  6 tygodni urlopu macierzy skiego mo e przypada  przed przewidywan
dat  porodu.



W  §  38  dodaje si  ust. 12 :

1) Bezpo rednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzy skiego w pe nym
wymiarze, pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni –
niezale nie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

2)  Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie wi cej ni  w trzech cz ciach,
z których adna nie mo e by  krótsza ni  8 tygodni, przypadaj cych bezpo rednio jedna po
drugiej – wymiarze wielokrotno ci tygodnia.

3) Z urlopu rodzicielskiego mog  jednocze nie korzysta  oboje rodzice dziecka. W takim
przypadku czny wymiar urlopu nie mo e przekracza  26 tygodni.

W  §  41  ust. 3  otrzymuje  brzmienie :

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesi cy ma prawo do urlopu wychowawczego
w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie d ej jednak
ni  do uko czenia przez nie 5 roku ycia. Do 6-miesi cznego okresu zatrudnienia wlicza si
poprzednie okresy zatrudnienia.

Aneks  Nr 4  do Regulaminu  Pracy sporz dzono na podstawie :

Ustawy z dnia 28.05.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych

ustaw

( Dz. U. z 2013 r. poz. 675).

                                                                                            ......................................
(piecz tka i podpis pracodawcy)

Zwi zki zawodowe akceptuj   Aneks  Nr 4 do Regulaminu Pracy i wyra aj  zgod  :

Cz stochowa, dnia  27 czerwca 2013 r.


