
REGULAMIN PRACY 

Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza 

w Katowicach 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. 

zm.) 

2. Ustawa o związkach zawodowych – ujednolicony tekst z 23 maja1991 r.( Dz.U. nr 79 z 

2001 r. poz. 854 z pózn. zmianami). 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin pracy Zespołu Szkół nr 7 w 

Katowicach 

2. szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 7 w Katowicach, 

3. pracodawcy – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach 

lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu, 

4. pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Zespole Szkół nr 7 w 

Katowicach na podstawie umowy o pracę (bez względu na rodzaj zatrudnienia) lub 

mianowanie, 

5. zakładowej organizacji związkowej – należy przez to rozumieć komórkę Związku 

Nauczycielstwa Polskiego oddział w Katowicach 

6. Kodeksie – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. 

U. Nr 24, poz. 141 z  późn. zmianami), 

7. Karcie – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 

Nr 3, poz.19 z  późn. zmianami).  

 

§ 2 

 

1. Regulamin jest aktem normatywnym ustalającym organizację i porządek pracy  

oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.  

2. Regulamin pracy określa w szczególności: 

1) organizację pracy, 

2) czas pracy, (systemy i rozkłady czasu pracy), porę nocną, 

3) sposoby i terminy usprawiedliwiania nieobecności, 

4) sposoby potwierdzania obecności w pracy, 

5) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

6) nagrody i kary związane z porządkiem pracy, 
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7) termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, 

8) sposób prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. 

 

§ 3 

Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj 

pracy i zajmowane stanowisko. 

 

§ 4 

 

Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik będzie zapoznawany z przepisami 

regulaminu, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią zostanie dołączone  

do akt. 

 

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY 

 

§ 5 

 

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest: 

1) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, 

2) stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one 

sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, 

3) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie, w tym punktualne rozpoczynanie  

i kończenie pracy, 

4) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku, 

5) przestrzegać przepisów bhp i p.poż., 

6) podnosić kwalifikacje zawodowe, 

7) dbać o dobro i  mienie szkoły, zachowywać w tajemnicy informacje, których 

ujawnienie mogłoby narażać pracodawcę na szkodę, a w przypadku  nauczyciela 

także tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej, 

8) przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego,  

9) dbać o czystość i porządek wokół stanowiska pracy, 

10) w przypadku rozwiązania stosunku pracy – rozliczenie się ze zobowiązań wobec 

szkoły przed ustaniem stosunku pracy, a w szczególności zwrócić nieużywaną odzież, 

obuwie i środki ochrony osobistej lub zwrócić proporcjonalnie wartość 

niezamortyzowanej odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony osobistej 

 

§ 6 

 

Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 

1) zapewnić pracownikom przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy  

o pracę, 
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2) zapoznać pracownika z przepisami o równym traktowaniu w zatrudnieniu 

3) wyposażyć pracownika w niezbędne materiały do wykonywania pracy  

na stanowisku,  

4) zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, 

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz z jego 

podstawowymi uprawnieniami, 

5) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy  

i wysoką wydajność, 

6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, prowadzić dokumentację 

wynagrodzeń i udostępniać ją na życzenie pracownika, 

7) ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych i stwarzać warunki  

do awansu zawodowego nauczycieli, 

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników oraz 

dbać o ochronę zdrowia, 

9) niezwłocznie wydać pracownikom świadectwo pracy w przypadku rozwiązania  

lub wygaśnięcia stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 97 i § 1 i § 11 Kodeksu pracy, 

10) należycie prowadzić i przechowywać akta osobowe pracowników, 

11) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników, 

12) stwarzać klimat współpracy i wpływać na kształtowanie właściwych zasad 

współżycia społecznego. 

13) Do zapewnienia napojów pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na 

których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 C. 

14) Do zaopatrzenia pracownika obsługi koszącego trawę na terenie posesji szkolnej 

w zestaw środków ochrony osobistej. 

15) Przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące 

pracownika lub skierowane przeciwko pracownikami, polegające na uporczywym i 

długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną 

ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub 

ośmieszanie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu 

współpracowników. 

16) Równego traktowania wszystkich pracowników w zakresie nawiązywania   

i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansu, bez względu na 

płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, 

orientację seksualną, przekonania polityczne, przynależność związkową, a także bez 

względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub 

w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

17) Szczegółowe przepisy dotyczące równego traktowania wszystkich pracowników 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.  
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§ 7 

 

1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w stanie po spożyciu alkoholu 

jest zabronione. 

2. Na terenie szkoły nie wolno wnosić i spożywać alkoholu. 

3. Wprowadza się zakaz palenia tytoniu na terenie szkoły. 

 

III. CZAS PRACY 

 

§ 8 

 

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie 

obowiązków służbowych. 

 

§ 9 

 

1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym 3 miesięcznym okresie 

rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ustępu 2.  

2. Dla czasu pracy portierów i strażników może być wprowadzony okres rozliczeniowy 

nieprzekraczający 6 miesięcy. 

3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają 

indywidualne umowy o pracę. 

4. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, 

ustalany zgodnie z § 9 ust. 1, oblicza się: 

a) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, 

a następnie 

b) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca 

okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. 

 

§ 10 

 

1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, 

natomiast młodocianego powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. 

2. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki bez względu na to, czy odbywa się ona 

w godzinach pracy, jednakże w wymiarze nie przekraczającym 18 godzin tygodniowo. 

 

§ 11 

 

1. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy na stanowiskach administracji i obsługi określa 

harmonogram pracy. 
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2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników administracji 

i obsługi, w przyjętym okresie rozliczeniowym, na kartach ewidencji czasu. 

Pracownik ma prawo wglądu do ewidencji czasu pracy.  

Karta ewidencji obejmuje: 

a) pracę w nominalnych godzinach pracy, 
b) pracę w niedziele i święta, 
c) pracę w porze nocnej, 
d) pracę w godzinach nadliczbowych, 
e) pracę w dodatkowe dni wolne od pracy,  
f) dyżury, 
g) urlopy, 
h) zwolnienia od pracy, 
i) inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. 

 

3. W uzasadnionych przypadkach rozkład czasu pracy może przewidywać 
różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodne z tym 
rozkładem są dla pracowników dniami pracy. W takich rozkładach 
ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy 
w godzinach nadliczbowych 
 

4. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 
godzin tygodniowo, w tym 18 godzin zajęć dydaktycznych. 

 

§ 12 

 

Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą 

korzystać z 15 minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy. 

 

§ 13 

 

1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 5.00.  

2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny 

pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym 

przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.  

 

§ 14 

 

Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę 

w niedzielę lub święto uważa się prace wykonywaną pomiędzy godz. 6.00 w tym dniu a godz. 

6.00 następnego dnia. 

§ 15 

 

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia 

pracy znajdował się na stanowisku pracy. 
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§ 16 

 

Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy, poza godzinami pracy, może mieć tylko 

miejsce w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody bezpośrednio przełożonego. 

 

§ 17 

 

Obecność w pracy w danym dniu potwierdza pracownik podpisem na liście obecności. 

 

§ 18 

 

Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem, czy jest to 

nieobecność usprawiedliwiona. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni 

przełożony decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona. 

 

§ 19 

 

1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż 

określona w umowie o prace rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu 

służbowego. 

2. Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości wynagrodzenie za pracę 

w godzinach nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał polecenie wykonania pracy 

w godzinach nadliczbowych i czas pracy był kontrolowany. 

 

IV. URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY 

 

§ 20 

 

1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się 

biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności 

zapewnienia normalnego toku pracy. 

2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu pracownika 

zawiadamia się nie później niż na miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia. 

3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy 

(osoby upoważnionej) na karcie urlopowej. 

4. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być 

udzielony poza planem urlopów. 

5. Cześć urlopu nie wykorzystana z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek 

choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych 

albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego- 

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym. 
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6. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić 

najpóźniej do końca 30 września następnego roku. 

7. Ze względu na specyfikę pracy szkoły administracji i obsługi powinni wykorzystywać 

urlopy wypoczynkowe w okresie ferii i wakacji. 

8. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym 

czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie 

przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 

urlopu: w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może 

być przedłużony do 12 miesięcy. 

9. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego 

wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik 

zgłasza żądanie udzielania urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 

 

§ 21 

 

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

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

w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między 

pracodawcami. 

§ 22 

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika 

z Kodeksu Pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy albo z innych przepisów 

prawa w szczególności z rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996r. w sprawie sposobu 

usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy 

(Dz.U. z 1996 r. Nr 60 poz. 281 

§ 23 

 

1. Pracownik, na swój pisemny wniosek, może być zwolniony od pracy na czas niezbędny 

dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia 

w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba 

takiego zwolnienia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 

2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.1 pracownikowi przysługuje 

wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą 

w godzinach nadliczbowych. 

 

§ 24 

 

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący: 

1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu 

małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy. 
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2) 1 dzień- w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, 

teściowej, teścia, babki dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu 

pracownika lub jego bezpośrednią opieką. 

 

§ 25 

 

1. Pracownicy (również pracownikowi) wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku 

do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni lub 16 godzin 

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

 

 

V. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

§ 26 

 

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

 

§ 27 

 

Pracodawca jest zobowiązany: 

 

1. zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisami o ochronie przeciwpożarowej, 

2. prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

3. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

4. kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie na koszt pracodawcy, 

5. wydać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki 

ochrony indywidualnej i higieny osobistej, 

6. wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży 

i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi 

pracy, 

7. egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

 

§ 28 

 

1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej: podlegają 

także szkoleniom okresowym. 
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2. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza 

własnoręcznym podpisem. 

§ 29 

 

1. Pracownikowi przydzielane są nieodpłatne odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 

indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. 

2. Zasady i normy przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży 

i obuwia roboczego, wyposażenia w narzędzia i materiały zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

3. Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy. 

 

§ 30 

 

1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy 

i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy 

wykonywana  przez niego  praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, 

pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o takim 

niezwłocznie przełożonego. 

2. Jeżeli  powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa 

w ust.1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym 

przełożonego. 

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

w przypadkach o których mowa w ust.1 i 2, pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia. 

 

VI. OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH 

 

§ 31 

 

1. Wykaz prac wzbronionym kobietom i młodocianym stanowi załącznik nr 3 

 

§ 32 

 

1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. 

2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 

3. Pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody 

zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza 

stałe miejsce pracy. 

4. Nauczycielkom począwszy od 4 miesiąc ciąży nie wolno pełnić dyżurów na przerwach. 
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§ 33 

 

Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży: 

1. Zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży. 

2. W razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży 

nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej. Stan ciąży powinien być stwierdzony 

zaświadczeniem lekarskim. 

§ 34 

 

1. Pracownicy karmiąca dziecko piersią przysługują na okres tego karmienia dwie przerwy 

w pracy: 

 dwie przerwy po 30 minut na jedno karmione dziecko jeżeli czas pracy przekracza 6  

godzin dziennie, 

 dwie przerwy po 45 minut na więcej niż jedno karmione dziecko, jedna jeżeli czas  

pracy przekracza 6 godzin dziennie, 

 jedna z powyższych przerw, jeżeli czas pracy wynosi od 4 do 6 godzin dziennie. 

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

nie przysługuje. 

 

§ 35 

 

W przypadku zatrudnienia pracownika młodocianego należy, ściśle przestrzegać przepisów 

Kodeksu Pracy w zakresie ochrony zatrudnienia młodocianych. 

 

 

VII WYPŁATA WYNAGRODZENIA 

 

§ 36 

 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy 

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

 

§ 37 

 

1. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe 

od najniższego wynagrodzenia ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679), 

z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przy ustaleniu wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 wyłącza się:  

1) nagrody jubileuszowe, 

2) odprawy rentowo- emerytalne, 
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3) nagrody zakładowego funduszu nagród oraz należności przysługujące pracownikom 

z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej, 

4) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. 

 

§ 38 

 

Szczegółowe zasady wynagrodzenia, przyznawania dodatków określa regulamin 

wynagradzania. 

§ 39 

 

1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym, a w przypadku 

niezdolności do pracy również wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, 

wypłacane są pracownikom administracji i obsługi co miesiąc z dołu najpóźniej do 

ostatniego dnia miesiąca. 

2. Pracownikom pedagogicznym wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami wypłacane 

jest z góry najpóźniej do pierwszego dnia miesiąca. 

3. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu 

dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego 

wszelkie składniki wynagrodzenia. 

 

§ 40 

 

1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na konto osobiste pracownika. 

2. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż 

po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

 

§ 41 

 

Należności podlegające potraceniu z wynagrodzenia oraz kolejność potrąceń regulują, art. 

87-88 KP.IX.  

 

VIII. WYRÓZNIENIA I NAGRODY 

 

§ 42 

 

1. Za  przejawianie inicjatyw w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w pracy 

mogą być przyznane wyróżnienia lub nagrody pieniężne. 

2. Decyzje  o wyróżnieniu pracownika podejmuje Dyrektor. 

3. Decyzje o przyznaniu wyróżnienia podaje się do wiadomości wszystkim pracownikom. 
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IX. DYSCYPLINA PRACY 

 

§ 43 

Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, 

usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności: 

1) Wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja 

z powodu choroby zakaźnej. 

2) Wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika 

osobistej opieki, 

3) Okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem 

w wieku do lat 8, 

4) Nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy, 

5) Konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od 

zakończenia podróży , jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiły odpoczynek 

nocny. 

§ 44 

 

1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien 

uprzedzić swego przełożonego. 

2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do 

pracy. 

3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy 

o przyznanie nieobecności i przewidywanym czasie trwania w pierwszym dniu 

nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub 

za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę 

stempla pocztowego. 

4. W razie nieobecności w pracy w związku z: 

1) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją 

z powodu choroby zakaźnej, 

2) chorobą członka rodziny pracownika, wymagająca sprawowania przez pracownika 

osobistej opieki, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając 

przełożonemu zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy. 

 

§ 45 

 

1. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną należy do 

pracodawcy lub osoby przez nią wyznaczonej. 

2. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie 

podać przyczynę nieobecności na piśmie. 
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§ 46 

 

W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, 

regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych, a w szczególności: 

1) spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy, bez usprawiedliwienia 

2) spożywa alkohol w czasie pracy, 

3) stawia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu, 

4) wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami, 

5) wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych i współpracowników, 

6) nie przestrzega tajemnicy służbowej, 

- mogą być stosowane kary: 

a) kara upomnienia, 

b) kara nagany. 

§ 47 

 

1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni 

od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. 

2. Udzielone pracownikowi kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie roku 

nienagannej pracy w zakładzie. 

§ 48 

 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do 

pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy może być zastosowana 

również kara pieniężna. 

§ 49 

 

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności 

nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne 

nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do 

wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy 

tytułów wykonawczych. 

 

§ 50 

 

1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości 

o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3- miesięcy od dopuszczenia się 

tego naruszenia.  

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 
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§ 51 

 

1. Kary stosuje dyrektor i zawiadamia o tym pracownika na piśmie 

Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika. 

2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może 

w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nieodrzucenie 

w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. 

3. Po roku nienagannej pracy, karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa 

z akt osobowych pracownika. Dyrektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek 

reprezentującej pracownika organizacji związkowej uznać karę na niebyłą przed upływem 

tego terminu. 

 

X. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 52 

 

1. W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go stały zastępca, 

a w przypadku braku stałego zastępcy, pracownik wyznaczony przez tego kierownika. 

2. Kierownik komórki organizacyjnej w czasie nieobecności podległego pracownika : 

1) wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika 

nieobecnego pomiędzy innych pracowników komórki, 

2) a w przypadku braku możliwości wykonywania zadań nieobecnego pracownika przez 

innych pracowników komórki organizacyjnej zgłasza ten fakt swemu przełożonemu, 

który podejmuje decyzję w tym zakresie. 

 

§ 53 

 

1. Dyrektor lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje pracowników w wyznaczonych 

terminach w sprawach skarg, wniosków i zażaleń. 

2. Terminy, o których mowa w ust.1 podaje się do wiadomości pracowników poprzez 

wywieszanie na tablicy ogłoszeń. 

 

§ 54 

 

1. Regulamin pracy oraz jego zmiany w formie aneksu ustala pracodawca w uzgodnieniu 

z organizacjami związkowymi działającymi w Szkole.  

2. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z organizacjami związkowymi 

w ustalonym przez strony terminie, regulamin pracy ustala pracodawca.  
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§ 55 

 

1. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości 

pracownikom Szkoły poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu 

Szkól nr 7.  

2. Dyrektor zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego zatrudnionego pracownika  

przed rozpoczęciem przez niego pracy (załącznik nr 2). 

3. Pracownik potwierdza znajomość regulaminu pracy swoim podpisem.  

4. Niniejszy regulamin jest dostępny w Dziale Kadr i sekretariacie szkoły. 

 

§ 56 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa pracy. 
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ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRACY : 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Wykaz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane 

okresy ich użytkowania. 

  

Na podstawie § 29 ust. 2 regulaminu pracy z dnia ……………. ustala się następujący wykaz 

środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia oraz przewidywane okresy ich 

użytkowania: 

Lp. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia 

Przewidywany okres 

używalności w miesiącach, 

okresach zimowych (o.z.) i 

do zużycia (d.z.) 

1.  
Bibliotekarz, pracownik 

biblioteki 

Fartuch z tkanin 

syntetycznych lub fartuch 

kretonowy 

Trzewiki profilaktyczne 

tekstylne 

d.z. (min. 24 m-ce) 

 

 

d.z (min. 18 m-cy) 

2.  Nauczyciel chemii 
Fartuch roboczy 

 

12 ym-c 

24 

3.  Nauczyciel fizyki 
Fartuch roboczy 

 

12 m-cy 

 

4.  
Konserwator maszyn i 

urządzeń 

Fartuch, koszula 

flanelowa lub ubranie 

drelichowe 

Trzewiki skórzano-

gumowe 

Rękawice ochronne 

12 m-cy 

 

 

24 m-ce 

 

Do zużycia  

5.  Szatniarz (szatniarka) 

Fartuch z tkanin 

syntetycznych 

Trzewiki profilaktyczne 

24 m-ce 

 

4 m-ce 

6.  Woźny, dozorca 

Ubranie drelichowe lub 

fartuch drelichowy 

Kurtka ciepłochronna 

Kurtka przeciwdeszczowa 

Trzewiki skórzano-

gumowe 

18 

 

4 okresy zimowe 

36 m-cy 

 

24 m-ce 
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Buty filcowo-gumowe 

Rękawice ochronne 

3 okresy zimowe 

Do zużycia 

7.  Sprzątaczka 

Fartuch roboczy 

Trzewiki profilaktyczne 

Rękawice gumowe 

Pas bezpieczeństwa do 

mycia okien wg potrzeb 

18 m-cy 

12 

d.z. 

wg instrukcji (na 

wyposażeniu szkoły) 

8.  Nauczyciel w-f 

Dres 

Obuwie sportowe 

Spodenki gimnastyczne 

Podkoszulek 

Kurtka ocieplana 

24 m-ce 

d.z (min. 24 m-ce) 

12 

12 

4 o.z. 

   

 

Kontrolę użytkowania odzieży pełni pracodawca. 

 

      Nauczyciele nowozatrudnieni otrzymują ekwiwalent za odzież roboczą po roku pracy. 

 

 

 

...................................................... 

             (podpis pracodawcy) 
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Załącznik nr 2 

 

 

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy 
 

Oświadczenie 
 

 

.........................................                                                        Katowice, dnia ................................. 

      imię i nazwisko pracownika 

 

.............................................................                                                       

         stanowisko pracy 

 

Oświadczam, że w dniu  ..................................., zapoznałem się z treścią regulaminu pracy  

 

obowiązującego w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach. 

 

 

                                                                                                     ......................................................... 

                                                                                                             Podpis pracownika 
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Załącznik nr 3 

 

WYKAZ 

PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM I MŁODOCIANYM 

 

§ 1 

 

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 

zdrowia. 

§ 2 

 

Praca, która wiąże się z wysiłkiem fizycznym, mierzona wydatkiem energetycznym netto na 

wykonanie pracy, przekraczająca 1200 kcal na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej 4,8 

kcal/min. jest zabroniona. 

§ 3 

 

Zabronione jest ręczne przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej: 

• jeżeli praca wykonywana jest stale - 12 kg. 

• jeżeli praca wykonywana jest dorywczo - 20 kg. 

 

§ 4 

 

Jeżeli praca wiąże się z przenoszeniem ciężarów pod górę /pochylnie, schody/ których kąt 

nachylenia przekracza 30 0 , a wysokość 5 m zabronione jest przenoszenie ciężarów o masie: 

• przy pracy stałej - 8 kg. 

• przy pracy dorywczej - 15 kg. 

§ 5 

 

Zabronione jest przewożenie ciężarów o masie przekraczającej: 

• 50 kg – przy przewożeniu na taczkach jednokołowych, 

• 80 kg – przy przewożeniu na wózkach 2,3 i 4 kołowych. 

W/w ciężary obejmują również masę urządzeń transportowych. Transport musi się odbywać 

po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym 2%. 

 

§ 6 

 

Kobietom w ciąży i okresie karmienia zabronione są prace, przy których wartości obciążenia 

pracą fizyczną mierzone wydatkiem energetycznym netto przekraczają 696 kcal na zmianę 

roboczą. 

§ 7 

 

Kobietom w ciąży i okresie karmienia, jeżeli ich praca wiąże się z przenoszeniem ciężarów 

zabronione jest dźwiganie gdy wartość przekracza: 

� przy pracy stałej - 3,00 kg. 

� przy pracy dorywczej - 5,00 kg. 

§ 8 

 

Jeżeli praca wiąże się z przenoszeniem ciężarów pod górę, kobietom w ciąży i okresie 

karmienia zabronione jest przenoszenie ciężarów o masie: 

� przy pracy stałej - 2,00 kg. 
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� przy pracy dorywczej - 3,75 kg. 

§ 9 

 

Kobietom w ciąży i okresie karmienia zabrania się pracy: 

� w pozycji wymuszonej, 

� w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej. 

 

§ 10 

 

Kobietom w ciąży i okresie karmienia zabrania się pracy w środowisku w którym występują 

nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15 0 C. 

 

§ 11 

 

Kobietom w ciąży zabrania się pracy w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas w 

odniesieniu do 8-godzinnego dnia pracy przekracza wartość 65 db. 

 

§ 12 

 

Kobietom w ciąży zabroniona jest praca w warunkach narażenia na drgania o ogólnym 

oddziaływaniu na organizm człowieka. 

§ 13 

 

Kobietom w ciąży zabrania się pracy przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin 

na dobę. 

§ 14 

 

Kobietom w ciąży zabrania się pracy na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami 

posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem, oraz wchodzenie i schodzenie po 

drabinach. 

§ 15 

 

Kobietom w ciąży zabrania się wykonywania prac w wykopach oraz w zbiornikach 

otwartych. 

§ 16 

 

Kobietom w ciąży i okresie karmienia zabrania się pracy w warunkach stwarzających ryzyko 

ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego np. gaszenia pożarów, udziału w akcjach 

ratownictwa chemicznego, usuwania skutków awarii. 

 

§ 17 

 

Kobietom w ciąży i okresie karmienia zabrania się pracy w narażeniu na działanie czynników 

rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych 

przepisach. 

§ 18 

 

Kobietom w ciąży i okresie karmienia zabrania się wykonywania prac w narażeniu na 

działanie rozpuszczalników, jeżeli ich stężenie w środowisku pracy przekracza wartość 1/3 

najwyższych dopuszczalnych stężeń. 
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Załącznik nr 4 

 

RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU 

- wyciąg  z kodeksu pracy - 

 

Art. 183a. § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i 

rozwiązania 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 bez względu na 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze 

czasu pracy. 

 

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, 

bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. 

 

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku 

przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji 

mniej korzystnie niż inni pracownicy. 

 

§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego 

postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby 

wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie 

nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu 

do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej 

liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka 

przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest 

obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a 

środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. 

 

§ 5.  Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także: 

1. działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego 

traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, 

2. niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności 

pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, 

upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie). 

§ 6 Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o 

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

jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, 

wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się 

składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne). 

 

§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a 

także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu 

seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec 

pracownika. 
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Art. 183b. § 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 

2-4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku 

przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności: 

1. odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy, 

2. niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 

zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń 

związanych z pracą, 

3. pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

zawodowe - chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi 

powodami. 

§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do 

osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające 

na: 

1. niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, 

jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub 

przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem 

zawodowym stawianym pracownikowi, 

2. wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu 

pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników bez 

powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione w art. 183a § 1, 

3. stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na 

ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność, 

4. stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania 

pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie 

pracowników ze względu na wiek. 

§ 3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania 

podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub 

znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 

183a § 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w 

zakresie określonym w tym przepisie. 

§ 4. Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia 

zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem 

działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także 

organizacji, których cel działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub 

wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione 

wymaganie zawodowe. 

Art. 183c. § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę 

lub za pracę o jednakowej wartości. 

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, 

bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, 
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Załącznik nr 5 

 

………………………………    Katowice, dnia …………………. 

(imię i nazwisko pracownika) 

 

 

        Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 

        …………………………….. 

        ……………………………... 

 

Wniosek w sprawie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych 

 

Z uwagi na ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Proszę o zwolnienie mnie od pracy w dniu …………………… w godzinach …………… 

Zwolnienie odpracuję w dniu ………………. w godzinach ………………………………. 

 

 

 

         ………………………. 

         (podpis pracownika) 


