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Regulamin Pracy Przedszkola nr 83 w Lublinie 

 

Podstawa prawna:  

 art. 104¹ i 104³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ) ze 

zmianami; 

  Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ze zmianami (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215). 

 Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 263) , 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia wstępne 

                                                          

§1 

1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki 

pracodawcy i wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej 

pracy. 

 

2. Organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych określa „Statut Przedszkola Nr 83  

w Lublinie”. 

§2 

Regulaminem objęci są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Nr 83 w Lublinie, bez względu na 

rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko, wymiar czasu pracy oraz okres, na jaki zawarta została 

umowa o pracę:  

 nauczyciele, 

 pracownicy administracji,  

 pracownicy obsługi.  

§3 

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1. przepisach prawa pracy - oznacza to ustawę - Kodeks pracy oraz przepisy wydane na jej podstawie, 

2. pracodawcy -  należy przez to rozumieć Przedszkole nr 83 w Lublinie reprezentowane przez dyrektor, 

3. pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub mianowania, 

4. nauczycielach – oznacza to pracowników podlegających przepisom ustawy Karty Nauczyciela.  

5. zakładowej organizacji związkowej rozumie się przez to ognisko związku zawodowego działające  

w przedszkolu. 

§ 4 

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o pracę podania podstawowych danych osobowych 

obejmujących:  

 imię (imiona) i nazwisko,  

 imiona rodziców,  

 data urodzenia,  

 miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji,  
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 wykształcenie,  

 przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  

 

§ 5 

Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z regulaminami, 

procedurami i instrukcjami obowiązującymi w Przedszkolu. Zapoznanie się pracownik potwierdza podpisem na 

stosownym oświadczeniu, które następnie wpina się do akt osobowych pracownika.  

 

§ 6 

1. Pracownicy w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów mają prawo tworzyć organizacje 

związkowe i przystępować do tych organizacji.  

 

2. Zasady tworzenia i działania organizacji związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, ustawa  

o organizacjach pracodawców oraz inne przepisy prawa.  

                                                

§ 7 

Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz przedszkola, a dotyczących jego funkcjonowania 

udziela dyrektor lub inne upoważnione przez niego osoby. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Równe traktowanie w pracy 

 

§ 8 

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, 

warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 

polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub nie pełnym wymiarze czasu pracy.  

 

§ 9 

1. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub 

pośrednio, z przyczyn określonych w § 8.  

2. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub kilku wyżej wymienionych był, 

jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.  

3. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, 

zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w warunkach zatrudnienia na 

niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnione ze względu na 

jedną lub kilka przyczyn wyżej wymienionych, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi 

obiektywnymi powodami.   

§10 

Przejawem dyskryminowania jest także:  

 działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnianiu, 

  zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszanie godności albo poniżanie lub upokarzanie 

pracownika.  
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§11 

1. Dyskryminowaniem ze względu na płeć (molestowanie seksualne) jest każde nieakceptowane zachowanie  

o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie 

godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika, na zachowanie to mogą się składać fizyczne, 

werbalne lub pozawerbalne elementy.  

2. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie 

przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu i molestowaniu seksualnemu nie może 

powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.  

 

§12 

1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej 

wartości.  

2. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter,  

a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej 

formie niż pieniężna.  

3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych 

kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub 

praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.  

 

§13 

1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy.  

2. Mobbing jest to działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowanie przeciwko 

pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika 

wywołującego u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu 

poniżenie lub ośmieszanie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu 

współpracowników.  

 

 

ROZDZIAŁ III 

Obowiązki pracodawcy 

 

§14 

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy:  

1. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania 

pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami; 

2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie 

przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej 

jakości pracy; 

3. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy 

monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie; 

4. przeciwdziałać dyskryminacji 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 w niepełnym wymiarze czasu pracy; 

5. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie 

pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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6. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie; 

7. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

8. stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania 

pracy; 

9. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników; 

10. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy; 

11. prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza); 

12. przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, 

integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub 

zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy 

przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej; 

13. wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

§15 

1. Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w pracy w formie 

pisemnej.  

2. Pracodawca informuje pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu 

pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy. 

 

§16 

1. Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku  

z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Wydanie świadectwa nie może być uzależnione od 

uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.  

2. Jeżeli pracodawca nawiązuje z dotychczasowym pracownikiem kolejną umowę o pracę w ciągu 7 dni od 

dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę wtedy zobowiązany jest do wydania 

świadectwa pracy tylko na żądanie pracownika.  

3. W świadectwie pracy pracodawca podaje informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, 

zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne 

informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.  

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy pracodawca podaje także 

informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.  

4. Wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o 10 

letnim okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej, o możliwości odbioru tej dokumentacji 

przez pracownika do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania 

oraz o  zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w wyznaczonym okresie.  

5. W przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie, o którym 

mowa w § 4 pkt 12, pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej 

dokumentacji pracowniczej. 
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ROZDZIAŁ IV 

Obowiązki pracownika 

  

§ 17 

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń 

przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.  

 

§ 18 

Do podstawowych obowiązków pracowników należy:  

1. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w przedszkolu;  

2. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w placówce porządku;  

3. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych;  

4. racjonalne korzystanie z majątku pracodawcy, dbanie o dobro zakładu pracy oraz ochrona jego mienia;  

5. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;  

6. właściwe odnoszenie się do przełożonych, współpracowników mając na względzie zasady współżycia 

społecznego i kultury osobistej;  

7. niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w miejscu pracy wypadku lub zagrożeniu życia 

lub zdrowia ludzkiego.  

 

§ 19 

1. Każdy pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonych mu pomieszczeń 

i ich wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu, dokumentów, pieczęci, walorów pieniężnych oraz do 

uporządkowania miejsca pracy.  

2. Pracownicy będący nauczycielami obowiązani są rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną; 

wspierać każde dziecko w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.  

3. Nauczyciele obowiązani są kształcić i wychowywać dzieci: w umiłowaniu Ojczyzny; w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju  

i przyjaźni między ludźmi różnych narodów , ras i światopoglądów.  

 

 

ROZDZIAŁ V 

Porządek pracy 

 

§20 

Pracownik potwierdza fakt przybycia do pracy poprzez każdorazowe złożenie podpisu  na liście 

obecności oraz w przypadku nauczycieli także w dzienniku zajęć. Wyjścia w sprawach zawodowych lub    

w szczególnych przypadkach w sprawach prywatnych, powinny być każdorazowo odnotowane w zeszycie wyjść 

z podaniem czasu wyjścia i powrotu.  
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§ 21 

Czas pracy powinien być wykorzystany wyłącznie na świadczenie pracy. Opuszczenie stanowiska pracy 

bez zgody pracodawcy lub przełożonego jest zabronione. 

  

§ 22 

Pozostawanie pracownika po zakończeniu pracy na terenie placówki może mieć miejsce tylko  

w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody pracodawcy.  

 

§ 23 

Nieobecność pracownika w pracy jest każdorazowo odnotowana przez pracodawcę                   

z zaznaczeniem czy jest to nieobecność usprawiedliwiona czy też nie.  

 

§ 24 

Każdy pracownik obowiązany jest powiadomić pracodawcę o powodzie nieobecności w pracy.  

W przypadku zwolnienia lekarskiego – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, zaś w przypadku nagłego 

urlopu, czy dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem – tego samego dnia rano.  

 

§ 25 

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy i udzielanie pracownikowi zwolnienia od pracy dokonywane 

jest na zasadach określanych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.05.1996r. w sprawie sposobu 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielanie pracownikom zwolnień od pracy (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 

1632).     

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Czas pracy 

 

§ 26 

1. W Przedszkolu nr 83 w Lublinie obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.  

2. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, zgodnie z umową  

o pracę. 

3. Cały czas pracy powinien być przeznaczony na wykonywanie pracy.  

 

§ 27 

1. Czas pracy pracownika wynosi 8 godzin na dobę, tj. przeciętnie - 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie 

rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca.  

2. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, aby w godzinach rozpoczęcia pracy 

znajdował się na stanowisku przydzielonej pracy.  

 

§ 28 

Jeżeli dobowy wymiar pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do 

przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.  
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§ 29 

Rozkład czasu pracy nauczycieli jest uregulowany szczegółowo w zatwierdzanym corocznie arkuszu 

organizacji pracy placówki i obowiązującym planie zajęć.  

 

§ 30 

Rozkład czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami określa Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, który jest opracowywany na dany rok szkolny. 

 

§ 31 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951r. (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 1920) dniami wolnymi od pracy, poza 

niedzielami są:  

a) 1 stycznia – Nowy Rok, 

b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli, 

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 

d) drugi dzień Wielkiej Nocy, 

e) 1 maja – Święto Państwowe, 

f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 

g) pierwszy dzień Zielonych Świątek, 

h) dzień Bożego Ciała, 

i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 

j) 1 listopada – Wszystkich Świętych, 

k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 

l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 

m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia; 

 

2. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest 

także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia. 

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów uwzględnia zapewnienie 

bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

                                           

§ 32 

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy każdego pracownika. 

 

§ 33 

1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy jest pracą w godzinach 

nadliczbowych.  

2. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie szczególnych potrzeb pracodawcy, poza 

wyraźnie określonymi wyjątkami takimi jak:  

 pracownice w ciąży,  

 pracownicy opiekujący się dzieckiem do lat 4-ch (bez ich zgody). 
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§ 34 

W czasie nieobecności pracownika pracodawca decyduje komu ma być zastępczo przydzielona jego 

praca.  

§ 35 

Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona  

w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia służbowego. Pracownikowi przysługuje wówczas 

wynagrodzenie za pracę zgodnie z przepisami dotyczącymi delegacji. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa 

 

§ 36 

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu. Na zakres 

odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu 

pracy.  

 

§ 37 

Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy, a w szczególności jest obowiązany:  

1) Organizować pracę i stanowiska pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;  

2) Zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bhp i z przepisami o ochronie przeciwpożarowej i w tym 

celu i w zakresie prowadzić systematyczne szkolenie pracowników ( wstępne, podstawowe i okresowe), 

szkolenia w zakresie bhp i ppoż.;  

3) Kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie;  

4) Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego pracy oraz  

o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie  

z przeznaczeniem;  

5) Dostarczania wody do picia, szczególnie w okresie, gdy temperatura przekracza 25°C; 

6) Systematycznie kontrolować i wydawać polecenia usunięcia nieprawidłowości i uchybień mogących 

zagrażać bezpieczeństwu pracowników oraz kontrolowania wykonania tych poleceń;  

7) Zapewnić oznakowanie drogi ewakuacyjnej, dbać o systematyczny przegląd sprzętu gaśniczego oraz 

opracować i udostępnić pracownikom w widocznym miejscu instrukcję alarmową w wypadku pożaru;  

8) Wydawać pracownikom przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej  

i higieny osobistej;  

9) Zapewnić pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia 

ochronnego, ubrania wierzchniego oraz powierzonego sprzętu  i narzędzi pracy.  

 

§ 38 

1. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy na 

stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi.  

2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom użytkującym podczas pracy monitor ekranowy co 

najmniej przez 4 godziny dziennie okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki 

badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich 

stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.  
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3. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami 

ekranowymi 5 minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze 

monitora ekranowego. 

4. Pracodawca pokrywa część koszt zakupu okularów zgodnie z odrębnymi przepisami.    

 

§ 39 

Pracownik obowiązany jest przestrzegać zasad bhp i ppoż. podczas przebywania w pracy zgodnie ze 

zdobytą wiedza na szkoleniach a w szczególności pracownik jest obowiązany: 

1) uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach bhp i ppoż.;  

2) przestrzegać w pracy estetyki, ładu i porządku;  

3) dbać o estetyczny, czysty wygląd osobisty;  

4) wykazywać znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanej pracy;  

5) dbać o należyty stan przydzielonych do pracy maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o ład i estetykę miejsca 

pracy;  

6) stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, używać przydzieloną odzież ochronną oraz środki 

ochrony i higieny osobistej;  

7) niezwłocznie zawiadomić przełożonego lub pracodawcę o zauważonym w przedszkolu wypadku lub 

zagrożeniu życia czy zdrowia ludzkiego;  

8) współdziałać z pracodawcą, przełożonym w zakresie wypełniania przepisów bhp i ppoż.  

 

§ 40 

1. Pracownik przybywający do pracy musi być trzeźwy.  

2. Zabrania się przynoszenia i spożywania alkoholu na terenie przedszkola.  

3. Na terenie przedszkola zabrania się palenia tytoniu.   

 

§ 41 

W Przedszkolu nie zatrudnia się do pracy młodocianych. 

 

§ 42 

Pracownikom zabrania się:  

1) uruchamiania i posługiwania się maszynami, urządzeniami i narzędziami nie związanymi bezpośrednio  

z wykonywaniem zleconych pracownikowi obowiązków  i czynności;  

2) samowolnego demontowania maszyn, urządzeń i narzędzi i ich naprawy bez specjalnego upoważnienia 

pracodawcy lub przełożonego;  

3) samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn, urządzeń i narzędzi i ich naprawy i czyszczenia, 

gdy pozostają w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.  

 

§ 43 

1. Pracodawca dopuszcza pracownika do wykonywania pracy, gdy posiada on wymagane kwalifikacje 

zawodowe, po odbyciu wymaganego szkolenia wstępnego (instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy)  

w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej.  

2. Pracodawca wyposaża pracownika nieodpłatnie w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 

indywidualnej na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz zapewnia 

odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.  
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§44 

1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia lub życia pracownika albo wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym 

osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie 

przełożonego.  

2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust.1, pracownik ma 

prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 

3. Za czas powstrzymania się od wykonania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadku,  

o którym mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli na terenie przedszkola 

występuje zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.  

 

§ 45 

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą 

obciążać pracowników.  

§ 46 

Pracodawca obowiązany jest zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym i jego zagrożeniami oraz 

podjętymi działaniami prewencyjnymi, a także poinformować o pracownikach wyznaczonych do udzielania 

pierwszej pomocy oraz prowadzenia działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.  

 

§ 47 

W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:  

1) niezwłocznie poinformować pracowników o zagrożeniu i podjąć działania w celu zapewnienia im 

ochrony;  

2) niezwłocznie dostarczyć im instrukcje umożliwiające przerwanie pracy i oddalenie się w bezpieczne 

miejsce;  

3) umożliwić pracownikom podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – nawet bez 

porozumienia z przełożonym, pod warunkiem, że nie zaniedbali swoich obowiązków. 

 

§ 48 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę w budynkach Przedszkola oraz na 

terenach wokół budynków Przedszkola stosuje się nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających 

rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). 

2. Zakres monitorowanego terenu obejmuje: 

a) korytarz na parterze – 1 kamera; 

b) teren przedszkolny – 4 kamery skierowane na: wejście główne, bramę wjazdową, plac  

                                   przedszkolny i plac zabaw; 

3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni ani pomieszczeń udostępnianych 

zakładowej organizacji związkowej. 

4. Monitoring wizyjny jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę i odbywa się poprzez bieżący 

zapis obrazu kamer przemysłowych obejmujących monitorowane obszary. 

5. Dostęp do danych pozyskanych poprzez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania 

danych. 
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6. Nagrany obraz będzie monitorowany poprzez bieżący przegląd nagrań przez osoby upoważnione. 

7. Nagrany obraz będzie przechowywany przez Pracodawcę przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wyłącznie  

w celu wskazanym w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 22
2
 § 4 Kodeksu pracy. Po upływie okresu wskazanego w 

zdaniu poprzedzającym nagrania obrazu podlegają zniszczeniu. 

8. W celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego 

użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może prowadzić kontrolę służbowej 

poczty elektronicznej pracownika oraz monitoring w zakresie aktywności informatycznej i korzystania  

z aplikacji dziedzinowych do obsługi procesów i usług przy użyciu dedykowanych do tego celu narzędzi 

informatycznych. 

9. Dostęp do danych pozyskanych w wyniku kontroli służbowej określonej w ust. 8 mają wyłącznie osoby 

upoważnione do przetwarzania danych. 

10. Monitoring służbowej poczty elektronicznej oraz inne formy monitoringu określone w ust. 8 będą 

prowadzone z poszanowaniem tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Ochrona pracy kobiet 

 

§ 49 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 kwietnia 2017 roku  w sprawie wykazu prac 

uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią 

(Dz. U. 2017 poz. 796) pracodawca jest zobowiązany do ochrony pracy kobiet. 

Ochronie podlega praca kobiet, a szczególnie kobiet w ciąży (po przedstawieniu pracodawcy 

zaświadczenia lekarskiego). 

 

§ 50 

Pracodawcy nie wolno:  

1) zatrudniać kobiety w ciąży lub opiekującej się dzieckiem do lat 4-ch w godzinach nadliczbowych lub  

w porze nocnej; 

2) kobiecie w ciąży nie wolno wypowiedzieć lub rozwiązać z nią umowy o pracę z wyjątkiem likwidacji czy 

upadłości placówki; 

3) nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży przy pracach na wysokościach poza stałymi galeriami, pomostami, 

podestami i innymi stałymi podwyższeniami posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez 

potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej) oraz wchodzenia i schodzenia po drabinach.  

 

§ 51 

Pracodawca obowiązany jest:  

1) udzielić ciężarnej płatnych (100%) zwolnień na podstawie zwolnienia lekarskiego; 

2) ewentualnie przenieść ciężarną na inne stanowisko pracy przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia; 

3) udzielić płatnego urlopu macierzyńskiego zgodnie z art. 180 Kodeksu Pracy.  
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§ 52 

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko do 14 lat przysługuje w ciągu roku 

kalendarzowego 2 dni wolne od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.  

 

§ 53 

1. Pracownica karmiąca piersią dziecko po przedstawieniu zaświadczenia ma prawo do dwóch półgodzinnych 

przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do 

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

udzielane łącznie.  

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

Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.  

3. Zgodnie z art. 69 § 2 Karty Nauczyciela - W czasie gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 

4 godziny ciągłej pracy dziennie przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczonej do 

czasu pracy.  

 

§ 54 

Szczegółowy WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH 

DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Wynagrodzenie za pracę 

 

§ 55 

1. Nauczycielom wynagrodzenie za pracę wypłaca się miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli 

dzień ten jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu następnym.  

2. Pracownikom samorządowym wynagrodzenie za pracę wypłaca się miesięcznie z dołu. Wypłata 

wynagrodzenia następuje do 28 dnia każdego miesiąca.  

3. Wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe następuje do ostatniego dnia miesiąca wykonania pracy. 

4. Jeżeli dzień o którym mowa w ust. 2 i 3 jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się  

w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym. 

5. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest 

wypłacana w dniu ustania stosunku pracy. 

 

§ 56 

Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe, po uzyskaniu pisemnej zgody 

pracownika lub w formie autowy płaty w placówkach banku sprawującego obsługę finansową pracodawcy.  

 

§ 57 

Szczegółowe zasady wynagradzania, przydzielania dodatków, określa opracowany regulamin 

wynagradzania. 
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ROZDZIAŁ X 

Urlopy i zwolnienia od pracy 

 

§ 58 

1. Pracownikami przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, 

zwanego dalej „urlopem”.  

2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.  

3. Wymiar urlopów nauczycieli reguluje ustawa - Karta Nauczyciela. Nauczycielom przysługuje prawo do 

urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych. 

4.  Wymiar urlopu pracowników nie będących nauczycielami wynosi:  

 20 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;  

 26 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.  

5. 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 ust.3 i 4. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.  

6. Wymiar urlopu przysługującego pracownikowi, z którym stosunek pracy ulega rozwiązaniu, jest określony 

proporcjonalnie do okresu przepracowanego w tym roku w placówce.  

7. W przedszkolu nie działa organizacja związkowa zatem nie tworzy się planu urlopów.  

8. Dyrektor przedszkola ustala termin udzielenia urlopu po porozumieniu z pracownikiem, biorąc pod uwagę 

jego sugestie oraz potrzebę niezakłóconej pracy placówki.  

9. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu zgody pracodawcy (osoby upoważnionej) na 

wniosku o urlop. 

10. Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie 

więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.  

11. Urlop na żądanie jest częścią przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.  

12. Przed rozpoczęciem urlopu pracownik obowiązany jest podać miejsce pobytu i kontaktu z pracodawcą  

w razie zaistniałej potrzeby.  

13. Termin urlopu może ulec przesunięciu z powodu:  

 szczególnych potrzeb pracodawcy, 

 na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, 

 z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, 

powołania na przeszkolenie wojskowe.  

14. Urlopu wypoczynkowego nie udziela się w:  

 soboty i niedziele; 

 oraz w dni ustawo wolne od pracy. 

15. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy udzielić pracownikowi najpóźniej do końca 

trzeciego kwartału następnego roku kalendarzowego.  

16. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie 

pracował. Zmienne składniki mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 

miesięcy poprzedzający miesiąc rozpoczęcia urlopu.  

17. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.  
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18. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu 

urlop wypoczynkowy, jeżeli pracodawca udzieli mu w tym okresie urlopu.  

 

§ 59 

1. Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego tylko na wniosek pracownika, pod warunkiem, 

że nie zaburzy on porządku w organizacji pracy przedszkola. 

2. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność 

odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. 

 

§ 60 

1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze zgodnym z obowiązującymi przepisami.  

2. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidzianą datą porodu.  

3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski. Urlop macierzyński niewykorzystany 

przed porodem aż do wyczerpania okresu ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidzianą datą porodu, pierwszym dniem 

urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.  

5. Pracownikowi, który przysposobił dziecko lub stanowi rodzinę zastępczą przysługuje urlop na warunkach 

urlopu macierzyńskiego.  

6. Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.  

 

§ 61 

1. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy, w wymiarze do 3 

lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 

roku życia.  

2. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.  

3. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik występuje do dyrektora przedszkola.  

4. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co najmniej na 1 miesiąc przed 

wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu. 

5. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie:  

1) za zgodą pracodawcy; 

2) z początkiem roku szkolnego – po uprzednim zawiadomieniu dyrektora przedszkola co najmniej  

3 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia pracy. 

  

§ 62 

1. Pracownik może być zwolniony przez pracodawcę od pracy na czas niezbędny dla załatwienia spraw 

osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach wykonywanej pracy.  

2. Za czas zwolnienia pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, chyba, że za zgodą pracodawcy czas ten 

odpracuje.  

 

§ 63 

1. Pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika od pracy z prawem do wynagrodzenia na czas:  

1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka;  

2) 2 dni – w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, matki, macochy, ojca, 

ojczyma;  
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3) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika lub zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teścia, teściowej, 

babki, dziadka, bądź innej osoby, która pozostawała na utrzymaniu pracownika lub pod jego 

bezpośrednią opieką;  

4) 2 dni – w razie konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14.  

2. Zasadność udzielenia zwolnienia od pracy wymienionego w ust. 1 pracownik potwierdza stosownym 

dokumentem – skrócony akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu, wniosek o urlop.  

3. Jeżeli pracownik korzysta już z jakiegoś zwolnienia od pracy, np. urlopu wypoczynkowego niezdolności do 

pracy z powodu choroby, to nie przysługuje mu zwolnienie okolicznościowe omówione powyżej  

 

ROZDZIAŁ XI 

Kary porządkowe i upomnienia 

 

§ 64 

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp i p-poż 

pracodawca może stosować upomnienia i kary.  

2. Szczególnie ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych jest:  

1) nieprzestrzeganie przepisów bhp, p-poż, 

2) nieprzybycie do pracy, spóźnianie się lub samowolne opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia   

i wcześniejszego powiadomienia pracodawcy, 

3) stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwym, 

4) spożywanie alkoholu i palenie tytoniu na terenie przedszkola, 

5) stawienie się do pracy po zażyciu narkotyków, zażywanie narkotyków na terenie zakładu oraz 

wnoszenie narkotyków na teren przedszkola, 

6) złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów, narzędzi  i maszyn, a także wykonywanie 

prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy, 

7) stosowanie kar cielesnych lub innej przemocy wobec dziecka, 

8) wykazywanie obraźliwego i lekceważącego stosunku do współpracowników i petentów, nie 

przestrzegania tajemnicy zawodowej i służbowej. 

9) naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych,  

10) wprowadzanie na teren placówki osób postronnych, 

11) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy, 

12) dokonanie rażącego nadużycia wobec pracodawcy, a w szczególności w zakresie ochrony interesów  

i mienia  przedszkola, posiadanych uprawnień oraz wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia, świadczeń  

z ubezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych, 

13) popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w czasie lub miejscu pracy albo w związku z posiadanymi 

upoważnieniami lub użyciem mienia, pieczątek i druków przedszkola, 

14) wyrządzenie pracodawcy szkody umyślnej lub wynikłej z niezachowania należytej staranności,  

15) uporczywe naruszanie obowiązków pracowniczych, porządku pracy oraz postanowień Regulaminu 

Pracy albo innego regulaminu, instrukcji lub zarządzenia obowiązującego pracowników. 

16) wykonywania pracy w sposób niezgodny z poleceniem pracodawcy,  

                                                          

§ 65 

 Naruszenie obowiązków określonych w § 64 może stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy. 

Niezależnie od tego mogą być zastosowane kary określone w ust. 2. 
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1. W przypadku dopuszczenia się naruszeń określonych w § 64 dyrektor może: 

1) zwrócić na piśmie uwagę pracownikowi, że dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych lub 

obowiązującego w placówce regulaminu pracy, instrukcji lub zarządzenia i przestrzec go, że dalsze ich 

naruszanie może spowodować rozwiązanie umowy o pracę lub zastosowanie kary porządkowej. 

2) zastosować w trybie określonym w kodeksie pracy kary porządkowe:   

a) upomnienia 

b) nagany 

3) za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów 

przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie 

nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę 

pieniężną.  

3. Kary i upomnienia stosuje pracodawca po uprzednim powiadomieniu o tym pracownika.  

4. Odpis pisma zawiadamiającego składa się do akt osobowych pracownika.  

5. Po roku nienagannej pracy zawiadomienie o zastosowaniu kary usuwa się z akt pracownika.  

6. Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może 

być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łączne kary pieniężne nie mogą przewyższać 

dziesiątej części wynagrodzenia pracownika.  

7. Tryb postępowania w sprawach z zakresu odpowiedzialności porządkowej pracowników jest regulowany 

przepisami Kodeksu Pracy. 

  

§ 66 

1. Nauczyciele podlegają ponadto odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie obowiązkom lub godności 

zawodu nauczyciela (w trybie określonym w KN). 

2. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:  

1) nagana z ostrzeżeniem,  

2) zwolnienie z pracy,  

3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim  

w okresie 3 lat od ukarania,  

4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego. 

3. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna. 

4. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną wraz z uzasadnieniem włącza się do akt 

osobowych nauczyciela.  

 

 

ROZDZIAŁ XII 

Przepisy końcowe 

 

§ 67 

Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy sprawują dyrektor oraz inne osoby posiadające takie 

uprawnienia określone w ich zakresie czynności. 
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§ 68 

1. Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz przedszkola udziela dyrektor lub pisemnie upoważnione 

przez niego osoby. 

2. Bez zgody dyrektora lub pisemnie upoważnionej przez niego osoby nie można wydawać na zewnątrz ani 

udostępniać nieupoważnionym osobom dokumentów i ich kserokopii zawierających tajemnice służbowe  

i państwowe, w tym  związane z ochroną dóbr osobistych. 

3. Osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do kontroli działalności pracodawcy, mają prawo do 

kontroli po uprzednim okazaniu dokumentów uprawniających do kontroli i powiadomieniu o kontroli 

dyrektora szkoły lub wicedyrektora. Udostępnieniu i kopiowaniu podlegają tylko te dokumenty, które są 

niezbędne do wykonania kontroli.  

 

§ 69 

Informacje istotne dla ogółu pracowników są przekazywane w formie ogłoszeń na tablicy informacyjnej 

lub zeszytu zarządzeń do podpisu. 

                                                       

§ 70 

1. Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów w godzinach pracy przedszkola. Interesanci, którzy nie mogą 

w powyższych godzinach załatwiać spraw w przedszkolu winni indywidualnie uzgodnić dogodny im 

termin. 

2. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel wyznaczony stosownym zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Lublin.  

 

§ 71 

Pracownik, który odchodzi z zakładu pracy ma obowiązek rozliczyć się ze swoich zobowiązań, 

a w szczególności z przedmiotów i urządzeń, które pobrał w związku z wykonywaną pracą.  

 

§ 72 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz 

ustawy Karta Nauczyciela. 

 

§ 73 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 roku.  

2. Traci moc Regulamin wprowadzony Zrządzeniem nr 9/2019 Dyrektor Przedszkola z dnia 28 sierpnia 2019 

roku. 

 

 

 

Powyższy regulamin został uzgodniony z przedstawicielem pracowników zatrudnionych  w Przedszkolu nr 83 

w Lublinie                                                                                                        
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Załącznik nr 1                                        

do Regulaminu Pracy obowiązującego                                                                    

w Przedszkolu nr 83 w Lublinie 

                                                                                                              dotyczy: § 30   

 

Tygodniowy  Harmonogram Pracy 

Pracowników Administracyjno – Obsługowych 

 

Lp. Stanowisko 

 

Wymiar czasu 

pracy 

Godziny pracy Uwagi 

 1. Referent  40 godz. 8:00 – 16:00
  
   godziny pracy mogą ulec 

zmianie 

 2. Intendent 40 godz. 

 

7:00 – 15:00
  
  

  

godziny pracy               

mogą ulec zmianie 

 3. Pomoc  nauczyciela 40 godz. 

 

7:00 – 15:00
  
  

7:30 – 15:30 

godziny pracy               

mogą ulec zmianie 

 4. Starsza woźna 40 godz. 

 

 

6:00 – 14:00 

7:00 – 15:00 

8:00 – 16:00 

8:30 – 16:30 

9:00 – 17:00  

godziny pracy mogą ulec 

zmianie 

 

5. Pomoc kuchenna 40 godz. 

30 godz. 

7:30 – 15:30
  
   

8:00 – 14:00     

godziny pracy                

mogą ulec zmianie 

6. Szef kuchni 40 godz. 7:00 – 15:00
  
   godziny pracy mogą ulec 

zmianie 

7. robotnik gospodarczy  20 godz. 6:00 – 10:00
  
   godziny pracy mogą ulec 

zmianie 
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Załącznik nr 2                                       

do Regulaminu Pracy obowiązującego                                                                    

w Przedszkolu nr 83 w Lublinie 

                                                                                    

dotyczy: § 43 ust. 2.   

        

Zasady i normy przydzielania pracownikom Przedszkola nr 83 w Lublinie 

środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 

 

Na podstawie :art. 104
1
 § 1 pkt 1, 237

6
 i 237

7
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1320 ) ze zmianami ustalone zostały następuje zasady i normy: 

§ 1 

1. W celu zabezpieczenia pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

czynników występujących w środowisku pracy, a także ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy - 

przydziela się nieodpłatnie nauczycielom i innym pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz odzież  

i obuwie robocze.  

2. Rodzaje środków ochrony indywidualnej których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne 

oraz przewidywane okresy ich użytkowania określa Tabela nr 1.  

§ 2 

1. Środki ochrony indywidualnej mogą być użytkowane do czasu utraty ich cech ochronnych .  

2. Przez środki ochrony indywidualnej należy rozumieć urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia 

bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń, 

które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy. 

§ 3 

1. Środki ochrony indywidualnej są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią  własność przedszkola.  

§ 4 

1. Środki ochrony indywidualnej  winny być przez pracowników i nauczycieli użytkowane w miejscu  pracy  

i zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 5 

1. Dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, 

spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 6 

1. Prawo do otrzymania środków ochrony indywidualnej  nauczyciel lub pracownik nabywa z dniem zawarcia 

umowy o pracę, a traci z dniem rozwiązania stosunku pracy. 

2. Ze względu na możliwość mycia rąk w łazienkach dla personelu oraz korzystania z mydła i ręczników, 

środki czystości tj. mydło i ręcznik nie są wydawane indywidualnie nauczycielom i pracownikom 

administracji. 

§ 7 

1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których przydziela się środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze,  prowadzi się  imienne karty ewidencyjne przydziału ww. środków.  
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2. Karty ewidencyjne przydzielonych środków ochrony indywidualnej powinny zawierać takie dane, jak: 

nazwa wzoru, numer rejestracyjny, numer certyfikatu, zastosowanie, charakterystyka wyrobu, właściwości 

ochronne i użytkowe, sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji. 

3. Dane te są podstawą do dokonania prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej 

Tabela 1 

Norma przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników  

w Przedszkolu nr 83 w Lublinie 

 L.p. Stanowisko pracy 

Zakres wyposażenia 

(asortyment) 

  

Przewidywany okres 

używalności 

(m-ce lub o.z. - okresy 

zimowe,  d.z. - do zużycia) 

1. Robotnik gospodarczy,   ubranie drelichowe  

 trzewiki sk/gum  

 kurtka ciepłochronna   

 rękawice ochronne  

 buty filcowo - gumowe 

d.z. 

4 o.z. 

4 o.z 

d.z.                              

4 o.z. 

4. Kucharka,  

pomoc kuchenna 

czepek biały lub chustka  biała  

fartuch biały  

fartuch przedni  

fartuch wodochronny 

zapaska 

obuwie prof. na spodach przeciwślizgowych 

  d.z. 

  12 m-cy 

  12 m-cy 

  d.z. 

  d.z. 

  d.z. 

6. Starsza woźna fartuch ochronny  

fartuch biały 

obuwie prof.  

czepek lub chusta 

  d.z 

  d.z. 

  d.z. 

  d.z. 

 

7. 

 

Intendent  

fartuch ochronny-roboczy 

fartuch oddziałowy 

obuwie prof. 

  d.z. 

  d.z. 

  d.z. 

8. Pomoc nauczyciela fartuch ochronny   d.z. 

 

                                                     Tabela nr 2 

Wyposażenie w narzędzia 

L.p.    Stanowisko     Zakres wyposażenia 

    ( narzędzia i sprzęt ) 

 

1. 

 

robotnik gospodarczy,  

  

Kosiarka, sekator i nożyce, łopata do śniegu, łopata do kopania, grabie, 
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gracka ,miotły, taczka, wiertarka, śrubokręty, obcęgi, młotek, śruby, 

wkręty itp… 

 

          

Załącznik nr 3                                       

do Regulaminu Pracy obowiązującego                                                                    

w Przedszkolu nr 83 w Lublinie 

dotyczy: § 54  

 

 

WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH  

DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ 

 

Podstawa prawna: art. 176 Kodeksu pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 kwietnia 2017 roku   

w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących 

dziecko piersią (Dz. U. 2017 poz. 796)  

 

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów 

1. Dla kobiet w ciąży: 

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem 
energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej (wykonywanej 

do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) – 7,5 kJ/min; 

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg; 

3) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której jest wymagane użycie 
siły przekraczającej: 

a) przy obsłudze oburęcznej – 12,5 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1, 

b) przy obsłudze jednoręcznej – 5 N przy pracy stałej i 12,5 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1; 

4) nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane użycie siły 
przekraczającej 30 N; 

5) ręczne przenoszenie pod górę: 

a) przedmiotów przy pracy stałej, 

b) przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1; 

6) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły 

przekraczającej: 

a) 30 N – przy pchaniu, 

b) 25 N – przy ciągnięciu; 

7) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w zespołowym przemieszczaniu 

przedmiotów; 

8) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia; 

9) przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie;  

10) prace w pozycji wymuszonej; 

11) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony  

w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa; 
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12) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy 

czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie 

powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. 

2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią: 

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem 

energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w 

ust. 1 pkt 1 – 12,5 kJ/min; 

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej: 

a) 6 kg – przy pracy stałej, 

b) 10 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1; 

3) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której jest wymagane użycie 
siły przekraczającej: 

a) przy obsłudze oburęcznej – 25 N przy pracy stałej i 50 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1, 

b) przy obsłudze jednoręcznej – 10 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1; 

4) nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane użycie siły 

przekraczającej: 

a) 60 N – przy pracy stałej, 

b) 100 N – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1; 

5) ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość ponad 4 m lub na odległość 
przekraczającą 25 m; 

6) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt 

nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg; 

7) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt 

nachylenia przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie przekraczającej: 

a) 4 kg – przy pracy stałej, 

b) 6 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1; 

8) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły 
przekraczającej: 

a) 60 N – przy pchaniu, 

b) 50 N – przy ciągnięciu; 

9) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności beczek, rur o dużych 
średnicach), jeżeli: 

a) masa przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni, przekracza 40 kg na 

jedną kobietę, 

b) masa przedmiotów wtaczanych na pochylnie przekracza 10 kg na jedną kobietę; 

10) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów; 

11) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia; 

12) przewożenie ładunków o masie przekraczającej: 

a) 20 kg – przy przewożeniu na taczce po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 15 kg – po terenie o 
nachyleniu większym niż 5%, 

b) 70 kg – przy przewożeniu na wózku 2-kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 50 kg – po 

terenie o nachyleniu większym niż 5%, 

c) 90 kg – przy przewożeniu na wózku 3- i więcej kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 70 
kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%. 

Wyżej podane dopuszczalne masy ładunku obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą 

przewożenia ładunków po powierzchni równej, twardej i gładkiej. W przypadku przewożenia ładunków po powierzchni 

nierównej lub nieutwardzonej masa ładunku łącznie z masą urządzenia transportowego nie może przekraczać 60% podanych 

wartości; 

13) przewożenie ładunków na wózku szynowym o masie przekraczającej, łącznie z masą wózka: 
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a) 120 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 2%, 

b) 90 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu większym niż 2%; 

14) przewożenie ładunków: 

a) na taczce lub wózku wielokołowym po terenie o nachyleniu większym niż 8%, 

b) na taczce lub wózku wielokołowym na odległość przekraczającą 200 m, 

c) na wózku szynowym po terenie o nachyleniu większym niż 4%, 

d) na wózku szynowym na odległość przekraczającą 400 m. 

 

II. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym 

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 

1) prace wykonywane w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena 
średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, jest większy od 1,0; 

2) prace wykonywane w mikroklimacie zimnym w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena 

średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, jest mniejszy od −1,0; 

3) prace wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy 
występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania 

co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej. 

 

III. Prace w narażeniu na hałas lub drgania 

Dla kobiet w ciąży: 

1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego: 

a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w 

przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB, 

b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB, 

c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB; 

2) prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego równoważny poziom ciśnienia akustycznego 

skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, 
określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB; 

3) prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego: 

a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz 

do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu 
pracy, wymiaru czasu pracy, 

b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz 

do 40 kHz 

– przekraczają następujące wartości: 

Częstotliwość środkowa 

pasm tercjowych (kHz) 
 

Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony 

do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, 
określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy 

(dB) 

 

Maksymalny poziom 

ciśnienia akustycznego 
(dB) 

 

10; 12,5; 16 75 

 

95 

20 

 

85 105 

25 

 

100 120 

31,5; 40 105 125 

 

4) prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których: 
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a) wartość ekspozycji dziennej, wyrażonej w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy 

wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych 

kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz), przekracza 1 m/s2, 

b) wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej, wyrażonej w postaci sumy wektorowej skutecznych, 

skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, 

ahwz), przekracza 4 m/s2; 

5) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka. 

 

IV. Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz 

promieniowania jonizującego 

1. Dla kobiet w ciąży: 

1) prace w zasięgu pola elektromagnetycznego o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, 

określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy; 

2) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach Prawa atomowego. 

2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią – prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące 

określonych w przepisach Prawa atomowego. 

 

V. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu 

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią – prace nurków, prace w zbiornikach ciśnieniowych oraz 

wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia. 

 

VI. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi 

1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 

1) prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, 

wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmą; 

2) prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi lub inwazyjnymi. 

2. Dla kobiet w ciąży − prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2–4 zagrożenia, 

zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 

zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki − jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem  

działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na niekorzystny wpływ na zdrowie 
kobiety w ciąży lub przebieg ciąży, w tym rozwój płodu. 

VII. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych 

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 

1) prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) w jednej lub kilku 

z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj 
zagrożenia: 

a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341), 

b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351), 

c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na  
laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, 

H361d, H361fd, H362), 

d) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370, H371) 

– niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy; 

2) prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy: 

a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę, 

b) leki cytostatyczne, 
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c) mangan, 

d) syntetyczne estrogeny i progesterony, 

e) tlenek węgla, 

f) ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne, 

g) rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne; 

3) prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy 

przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń, określonych w przepisach w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 

4) prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub 

czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich 

mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. 

 

VIII. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi 

1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 

1) prace w wykopach oraz w zbiornikach i kanałach; 

2) prace pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach; 

3) prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład przy taśmie); 

4) inne prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, w tym gaszenie pożarów, udział w 

akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, (…)  

2. Dla kobiet w ciąży – praca na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi 

podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości (bez potrzeby stosowania środków 

ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach. 


