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I.     Przepisy   wstępne 
 
 

§   1. 
 

1.   Podstawą  prawną  dla  wprowadzenia  Regulaminu  Pracy  stanowi  art.  104  §  2  ustawy  z  dnia   
      26  czerwca  1974 r.  Kodeks  Pracy  (  Dz. U.  z  1998 r.  nr  21,  poz.  94  z  późn.  zm. ). 
 
2.   Regulamin  Pracy  jest  aktem  prawa  zakładowego  ustalającym  organizację  i  porządek  w  procesie  
      pracy  oraz  określającym  prawa  i  obowiązki  pracodawcy  i  pracowników. 
 
3.   Postanowienia  regulaminu  dotyczą  wszystkich  pracowników  bez  względu  na  zajmowane  stanowisko 
      i  rodzaj  wykonywanej  pracy,  a  takŜe  rodzaj  umowy  o  pracę. 
 

§   2. 
 

1.   Pracodawca  zapoznaje  z  treścią  regulaminu  kaŜdego  przyjmowanego  do  pracy  pracownika  przed   
      rozpoczęciem  przez  niego  pracy,  a  pracownik  potwierdza  znajomość  regulaminu  podpisując 
      stosowne  oświadczenie,  które  zostaje  dołączone  do  jego  akt  osobowych. 
 
2.   Wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  1  do  regulaminu. 
 

§   3. 
 

1.   Przyjmuje  się,  Ŝe  jeśli  w  regulaminie  jest  mowa  o : 
 
      -   pracodawcy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  Spółdzielnię  Mieszkaniową  „PARKITKA”  w  Częstochowie, 
 
      -   pracowniku  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  osoby  pozostające  z  pracodawcą  w  stosunku  pracy. 
 
2.   Czynności  z  zakresu  prawa  pracy  wykonuje  za  pracodawcę  Prezes  Zarządu. 
 
 

II. Organizacja  i  porządek  w  procesie  pracy 
 
 

§   4. 
 

Siedziba  pracodawcy  mieści  się  w  Częstochowie  przy  ul.  Ks. J. Popiełuszki  10/12. 
 

§   5. 
 

Organizacja  pracy  polega  na  podziale  zadań  między  samodzielnymi  komórkami  organizacyjnymi  oraz  
czynności  między  pracownikami  pełniącymi  funkcje  w  tych  komórkach. 
 

§   6. 
 

Pracownik  wykonuje  polecenia  wydane  przez  bezpośredniego  przełoŜonego. 
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§   7. 
 

1.   Przed  przystąpieniem  do  pracy,  nowo  zatrudnionego  pracownika  naleŜy : 
 
      -   skierować  na  wstępne  badania  lekarskie, 
      -   doręczyć  pracownikowi  umowę  o  pracę  spełniającą  wymogi  określone  w  art.  29  KP, 
      -   poinformować  o  ryzyku  zawodowym  związanym  z  powierzoną  pracą  i  zasadach  ochrony  przed 
          zagroŜeniem, 
      -   przeszkolić  w  zakresie  bhp  i  ppoŜ., 
      -   zaopatrzyć  w  razie  potrzeby  w  środki  ochrony  indywidualnej  oraz  w  odzieŜ  i  obuwie  robocze. 
 
2.   Bezpośredni  przełoŜony  przydziela  pracownikowi  miejsce  pracy  i  narzędzia  oraz  zapoznaje  go  z 
      obowiązkami,  udzielając  wskazówek  co  do  sposobu  ich  wykonywania. 
 

§   8. 
 

KaŜdy  pracownik  po  zakończeniu  pracy  ma  obowiązek  uporządkować  swoje  stanowisko  pracy  oraz 
zabezpieczyć  powierzone  mienie  pracodawcy,  w  tym  takŜe  dokumenty,  pieczęcie,  narzędzia  i  
urządzenia. 
 
 
 

III. Podstawowe  prawa  i  obowiązki  stron  stosunku  pracy 
 
 

§   9. 
 

Do  obowiązków  pracodawcy  naleŜy  w  szczególności : 
 
      -   zaznajamianie  pracowników  z  zakresem  ich  obowiązków  oraz  podstawowymi  uprawnieniami, 
      -   organizowanie  pracy  w  sposób  zapewniający  pełne  wykorzystanie  czasu  pracy, 
      -   terminowe  i  prawidłowe  wypłacanie  wynagrodzenia  za  pracę, 
      -   ułatwianie  pracownikom  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych, 
      -   prowadzenie  dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy, 
      -   organizowanie  pracy  w  sposób  zapewniający  zmniejszenie  uciąŜliwości  pracy,   
      -   informowanie  pracowników  o  moŜliwości  zatrudnienia  na  wolnych  miejscach  pracy, 
      -   równe  traktowanie  wszystkich  pracowników  w  rozumieniu  art.  183a  KP, 
      -   przeciwdziałanie  dyskryminacji  w  zatrudnieniu  i  mobbingowi. 
 

§   10. 
 

Pracodawca  ma  prawo : 
       -   korzystania  z  efektów  wykonywanej  przez  pracowników  pracy, 
       -   wydawania  pracownikom  wiąŜących  poleceń  słuŜbowych  dotyczących  pracy,  które  nie  mogą  być 
           sprzeczne  z  przepisami  prawa  lub  umową  o  pracę, 
       -   określania  zakresu  czynności  pracowników  oraz  ich  egzekwowania. 
 

§   11. 
 

1.   Do  obowiązków  pracownika  naleŜy  sumienne  i  staranne  wykonywanie  pracy,  przestrzeganie  
      dyscypliny  pracy,  dbałość  o  porządek  i  czystość  stanowiska  pracy  oraz  stosowanie  się  do  poleceń 
      przełoŜonych. 
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2.   Ponadto  pracownik  obowiązany  jest  przestrzegać : 
 
      -   ustalonego  czasu  pracy  i  porządku, 
      -   przepisów  i  zasad  bhp,  oraz  przepisów  o  ochronie  przeciwpoŜarowej, 
      -   zasad  współŜycia  społecznego. 
 
3.   Pracownik  powinien  dbać  o  dobro  zakładu  pracy  i  chronić  jego  mienie  oraz  zachować  w  tajemnicy 
      informacje  techniczne,  handlowe  i  organizacyjne  dotyczące  pracodawcy,  a  których  ujawnienie 
      mogłoby  narazić  pracodawcę  na  szkodę. 
 
4.   Pracownik,  który  rozwiąŜe  stosunek  pracy,  ma  obowiązek  rozliczyć  się  z  wykonania  powierzonych 
      zadań,  a  takŜe  z  pobranych  w  związku  z  wykonywaną  pracą  zaliczek,  przedmiotów  i  urządzeń. 
 

§   12. 
 
Zabrania  się  pracownikom : 
 
      -   naruszania  zasad  ochrony  danych  osobowych, 
      -   prowadzenia  działalności  konkurencyjnej  wobec  pracodawcy, 
      -   spoŜywania  alkoholu  i  przyjmowania  środków  odurzających  na  terenie  zakładu  pracy  oraz  
          przychodzenia  do  pracy  po  spoŜyciu  alkoholu  i  powyŜszych  środków, 
      -   palenia  tytoniu  poza  miejscami  specjalnie  w  tym  celu  wydzielonymi, 
      -   wykonywania  pracy  prywatnej  z  wykorzystaniem  urządzeń  i  narzędzi  będących  własnością 
          pracodawcy, 
      -   wynoszenia  z  terenu  zakładu  pracy  bez  zgody  pracodawcy  jakichkolwiek  przedmiotów  nie  
          będących  własnością  pracownika. 

 
 

IV. Czas  pracy 
 
 

§   13. 
 

1.  Czasem  pracy  jest  czas,  w  którym  pracownik  pozostaje  w  dyspozycji  pracodawcy  w  zakładzie  
       pracy  lub  w  miejscu  wyznaczonym  przez  bezpośredniego  przełoŜonego  do  wykonywania  pracy. 
 
2. Czas  pracy  powinien  w  pełni  być  wykorzystany  na  pracę  zawodową. 
 
3. Pracownik  powinien  stawić  się  do  pracy  z  takim  wyprzedzeniem,  aby  o  godzinie  określonej  w  
       niniejszym  regulaminie  jako  godzina  rozpoczęcia  pracy  znajdował  się  na  stanowisku  pracy. 
 

§   14. 
 

1. Czas  pracy  nie  moŜe  przekraczać  8  godzin  na  dobę  i  przeciętnie  40  godzin  na  tydzień  w 
pięciodniowym  tygodniu  pracy. 

 
2. Dniami  wolnymi  od  pracy  z  tytułu  rozkładu  czasu  pracy  w  pięciodniowym  tygodniu  są  soboty. 
 
3. Okres  rozliczeniowy  czasu  pracy  wynosi  1  miesiąc. 
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§   15. 
 

1. Wszyscy  pracownicy  zakładu  są  zatrudnieni  w  systemie  jednozmianowym. 
 
2. Pracownicy  administracyjno – biurowi  oraz  konserwatorzy  pracują  w  godzinach : 
 

– poniedziałki,  środy,  czwartki,  piątki  -  w  godzinach  od  7oo   do  15oo, 
– we  wtorki   -  w  godzinach  od  9oo  do  17oo. 

 
3. Pracownicy  czystości  pracują  w  godzinach  od  6oo  do  14oo. 
 

§   16. 
 

1. Pora  nocna  obejmuje  8  godzin  od  22oo  do  6oo. 
 
2. Za  pracę  w  porze  nocnej  pracownicy  otrzymują  dodatkowe  wynagrodzenie  określone  w  art.  1518   

KP. 
 

§   17. 
 

1.   Pracownikom,  których  czas  pracy  wynosi  co  najmniej  6  godzin,  przysługuje  prawo  do  15 –  
       minutowej  przerwy  w  pracy. 
 
2. Pracownicy  niepełnosprawni  w  stopniu  znacznym  i  umiarkowanym  mają  prawo  dodatkowo  do 15 – 

minutowej  przerwy  przeznaczonej  na  gimnastykę  lub  wypoczynek. 
 
3. Pracownicy  zatrudnieni  na  stanowiskach  związanych  z  obsługą  monitorów  ekranowych  mają prawo 

do  5 – minutowych  przerw  po  kaŜdej  pełnej  godzinie  pracy  przy  monitorze. 
 
4. PowyŜsze  okresy  przerw  są  wliczane  do  czasu  pracy  pracowników. 
 

§   18. 
 

1. Pracą  w  godzinach  nadliczbowych  jest  praca  ponad  obowiązujące  pracownika  normy  czasu pracy, 
a  takŜe  ponad  przedłuŜony  dobowy  wymiar  czasu  pracy,  wynikający  z  obowiązującego pracownika 
systemu  i  rozkładu  czasu  pracy. 

 
2. W  umowie  z  pracownikiem  zatrudnionym  w  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy  strony  określają 

dopuszczalną  liczbę  godzin,  której  przekroczenie  uprawnia  do  dodatku  jak  za  pracę nadliczbową. 
 
3. Praca  w  godzinach  nadliczbowych  moŜe  być  świadczona  tylko  na  wyraźne  polecenie 

bezpośredniego  przełoŜonego  pracownika  w  razie : 
 

 -   konieczności  prowadzenia  akcji  ratowniczej  dla  ochrony  Ŝycia  lub  zdrowia  ludzkiego  albo  w 
     celu ochrony  mienia  lub  usunięcia  awarii, 
 -   szczególnych  potrzeb  pracodawcy. 

 
4. Za  pracę  w  godzinach  nadliczbowych  oprócz  normalnego  wynagrodzenia  pracownik  nabywa prawo 

do  dodatku  na  zasadach  określonych  w  art.  1511  KP. 
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5. Liczba  godzin  nadliczbowych  przepracowanych  w  związku  z  okolicznościami  określonymi  w  
      § 18  pkt. 3  nie  moŜe  przekroczyć  dla  pracownika  4  godzin  na  dobę  i  380  godzin  w  roku 
       kalendarzowym. 

 
6. Czas  pracy  z  uwzględnieniem  pracy  w  godzinach  nadliczbowych  nie  moŜe  przekroczyć  przeciętnie  

48  godzin  tygodniowo  w  jednomiesięcznym  okresie  rozliczeniowym.   
 

§   19. 
 

W  zamian  za  czas  przepracowany  w  godzinach  nadliczbowych,  na  wniosek  pracownika  moŜe  zostać  
mu  udzielony  w  tym  samym  wymiarze  czas  wolny  od  pracy.  JeŜeli  tego  czasu  udziela  pracodawca,  
to  przysługuje  on  w  wymiarze  o  połowę  wyŜszym  niŜ  liczba  przepracowanych  godzin.  Pracownikom  
nie  przysługuje  wówczas  dodatek  do  wynagrodzenia. 
 

§   20. 
 

1. Pracownikowi  przysługuje  w  kaŜdej  dobie  prawo  do  co  najmniej  11  godzin  nieprzerwanego 
odpoczynku. 

 
2. Uprawnienie  to  nie  dotyczy : 
 

– prezesa,  zastępcy  i  głównego  księgowego, 
– pracownika  w  razie  konieczności  prowadzenia  akcji  ratowniczej  w  celu  ochrony  Ŝycia  lub 

zdrowia  ludzkiego,  ochrony  mienia  lub  środowiska  albo  usunięcia  awarii. 
 
3. Pracownikowi  przysługuje  w  kaŜdym  tygodniu  prawo  do  co  najmniej  35  godzin  nieprzerwanego 

odpoczynku,  obejmującego  co  najmniej  11 godzin  nieprzerwanego  odpoczynku  dobowego.  
Odpoczynek powinien  przypadać  w  niedzielę. 

 
 

 
V. Usprawiedliwienia  nieobecności  w  pracy  i  zwolnienia  od  pracy 

 
 

§   21. 
 

1. Pracownicy  mają  obowiązek  potwierdzić  swoje  przybycie  do  pracy  oraz  jej  opuszczenie  przez 
podpisanie  listy  obecności. 

 
2. Pracownik  ma  obowiązek  uprzedzić  pracodawcę  o  niemoŜności  przybycia  do  pracy,  jeśli przyczyna 

jest  z  góry  wiadoma  lub  moŜliwa  do  przewidzenia,  jak  równieŜ  o  przewidywanym czasie  
nieobecności. 

 
3. W  razie  gdy  zaistniała  przyczyna  uniemoŜliwiająca  stawienie  się  do  pracy,  pracownik  jest 

obowiązany  niezwłocznie  powiadomić  pracodawcę  o  przyczynie  nieobecności,  przewidywanym 
czasie jej  trwania,  nie  później  niŜ  w  drugim  dniu  tej  nieobecności,  osobiście  lub  za pośrednictwem  
innej osoby,  telefonicznie,  elektronicznie  lub  listownie. 

 
4. Niedotrzymanie  powyŜszego  terminu  usprawiedliwia  jedynie  obłoŜna  choroba  pracownika połączona 

z  brakiem  domowników  albo  innym  zdarzeniem  losowym. 
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5. Pracownik  powinien  usprawiedliwić  swoją  nieobecność  przedkładając  odpowiednie  dowody  w tym 
zakresie,  takie  jak : 

 
– zaświadczenie  lekarskie  o  czasowej  niezdolności  do  pracy, 
– decyzja  inspektora  sanitarnego, 
– oświadczenie  -  w  razie  zaistnienia  okoliczności  uzasadniających  konieczność  sprawowania 

przez  pracownika  osobistej  opieki  nad  zdrowym  dzieckiem  do  lat  8  z  powodu 
nieprzewidzianego  zamknięcia  Ŝłobka,  przedszkola  lub  szkoły,  do  której  dziecko  uczęszcza 
albo  potwierdzające  odbycie  podróŜy  słuŜbowej  w  godzinach  nocnych, 

– imienne  wezwanie  pracownika  do  osobistego  stawienia  się  wystosowane  przez  odpowiedni 
właściwy  organ w  sprawach  powszechnego  obowiązku  obrony,  organ  administracji  rządowej 
lub  samorządu  terytorialnego,  sąd,  prokuraturę,  policję  lub  organ  prowadzący  postępowanie 
w  sprawach  o  wykroczenia. 

 
6. Dowody  usprawiedliwiające  nieobecność  w  pracy  pracownik  jest  obowiązany  doręczyć pracodawcy 

najpóźniej  w  dniu  przystąpienia  do  pracy  po  okresie  nieobecności. 
 

§   22. 
 

1. Pracodawca  jest  obowiązany  zwolnić  pracownika  od  pracy,  jeŜeli  obowiązek  taki  wynika  z 
Kodeksu Pracy,  z  przepisów  wykonawczych  do  Kodeksu  Pracy  albo  z  innych  przepisów  prawa. 

 
2. Pracodawca  jest  obowiązany  zwolnić  od  pracy  pracownika  na  czas  obejmujący : 
 

– 2  dni  -  w  razie  ślubu  pracownika  lub  urodzenia  się  jego  dziecka  albo  zgonu  i  pogrzebu 
małŜonka  pracownika  lub  jego  dziecka,  ojca,  matki,  ojczyma  lub  macochy, 
 

– 1  dzień  -  w  razie  ślubu  dziecka  pracownika  albo  zgonu  i  pogrzebu  jego  siostry,  brata, 
teściowej,  teścia,  babki,  dziadka,  a  takŜe  innej  osoby  pozostającej  na  utrzymaniu 
pracownika  lub  pod  jego  bezpośrednią  opieką. 

 
3. Pracownikom  wychowującym  dziecko  do  lat  14  przysługuje  zwolnienie  w  ilości  2  dni  w  roku,  z 

zachowaniem  prawa  do  wynagrodzenia. 
 

§   23. 
 

1. KaŜdorazowe  opuszczenie  miejsca  pracy  wymaga  zgody  przełoŜonego  pracownika. 
 
2. Samowolne  opuszczenie  miejsca  pracy  stanowi  raŜące  naruszenie  dyscypliny  pracy  i  skutkuje 

odpowiedzialnością  porządkową  pracownika. 
 
3. Przebywanie  pracownika  na  terenie  zakładu  pracy  poza  godzinami  pracy  oraz  w  dniu  wolnym od 

pracy  jest  dopuszczalne  tylko  za  zgodą  przełoŜonego. 
 
4. PrzełoŜony  moŜe  udzielić  pracownikowi  krótkotrwałego  zwolnienia  od  pracy  na  załatwienie sprawy 

niezwiązanej  z  praca.  Za  czas  takiego  zwolnienia  wynagrodzenie  nie  przysługuje,  chyba Ŝe  
pracownik odpracował  czas  tego  zwolnienia. 
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VI.     Urlopy   
 
 

§   24. 
 

1. Pracownik  ma  prawo  do  corocznego,  płatnego  i  nieprzerwanego  urlopu  wypoczynkowego. 
 
2. Pracodawca  udziela  urlopu  w  terminie  uzgodnionym  z  pracownikiem  oraz  na  jego  wniosek 

zaopiniowany  przez  przełoŜonego. 
 
3. Na  wniosek  pracownika  urlop  moŜe  być  podzielony  na  części.  Co  najmniej  jedna  część 

wypoczynku  powinna  obejmować  14  kolejnych  dni  kalendarzowych. 
 
4. Pracownik  moŜe  wykorzystać  w  ciągu  roku  kalendarzowego  4  dni  urlopu  „na  Ŝądanie”.  Urlop 

naleŜy  zgłosić  najpóźniej  przed  rozpoczęciem  pracy. 
 
5. W  okolicznościach  wyjątkowych,  które  nie  były  znane  w  momencie  udzielania  urlopu, pracodawca 

moŜe  odwołać  pracownika  z  urlopu  pokrywając  poniesione  przez  pracownika  koszty. 
 
6. Urlopy  niewykorzystane  w  danym  roku  udzielane  są  do  końca  I  kwartału  roku  przyszłego. 
 
7. Za  czas  urlopu  pracownikowi  przysługuje  wynagrodzenie,  jakie  by  otrzymał,  gdyby  w  tym czasie 

pracował. 
 
8. W  trybie  określonym  w  art.  174  i  1741   KP   na  pisemny  wniosek  pracownika  pracodawca  moŜe  

udzielać  urlopów  bezpłatnych. 
 
 
 

VII.       Odpowiedzialność  porządkowa 
 
 
 

§   25. 
 

1. Za  nieprzestrzeganie  przez  pracownika  ustalonej  organizacji  i  porządku  w  procesie  pracy, 
przepisów  bhp  i  ppoŜ.,  a  takŜe  przyjętego  sposobu  potwierdzania  przybycia  i  obecności  w pracy  
oraz usprawiedliwiania  nieobecności  w  pracy  pracodawca  moŜe  stosować  karę upomnienia  lub  karę  
nagany. 

 
2. Za  nieprzestrzeganie  przez  pracownika  przepisów  bhp  i  ppoŜ.,  opuszczenie  pracy  bez 

usprawiedliwienia,  stawienie  się  do  pracy  w  stanie  nietrzeźwości  lub  spoŜywanie  alkoholu  w czasie 
pracy  pracodawca  moŜe  równieŜ  stosować  karę  pienięŜną. 

 
3. Kara  pienięŜna  za  jedno  przekroczenie,  jak  i  za  kaŜdy  dzień  nieusprawiedliwionej nieobecności,  

nie moŜe  być  wyŜsza  od  jednodniowego  wynagrodzenia  pracownika,  a  łączne kary  pienięŜne  nie  
mogą przewyŜszać  dziesiątej  części  wynagrodzenia  przypadającego pracownikowi  do  wypłaty  po  
dokonaniu  ustawowych  potrąceń. 

 
4. Wpływy  z  kar  pienięŜnych  przeznacza  się  na  poprawę  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 
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5. Nie  moŜna  zastosować  kary  po  upływie  2  tygodni  od  powzięcia  przez  przełoŜonego pracownika 
informacji  o  naruszeniu  obowiązku  pracowniczego  i  po  upływie  3  miesięcy  od  dnia kiedy  
pracownik dopuścił  się  tego  naruszenia. 

 
6. Karę  stosuje  pracodawca  na  wniosek  bezpośredniego  przełoŜonego  pracownika. 
 
7. Kara  moŜe  być  zastosowana  tylko  po  uprzednim  wysłuchaniu  pracownika  z  uwzględnieniem 

stopnia  jego  winy  i  jego  dotychczasowego  stosunku  do  wykonywania  obowiązków. 
 

§   26. 
 

1. Pracodawca  zawiadamia  pracownika  o  zastosowanej  karze  na  piśmie.  Odpis  pisma  o  ukaraniu 
składa  się  do  akt  osobowych  pracownika. 

 
2. W  terminie  7  dni  od  zawiadomienia  o  ukaraniu  pracownik  moŜe  wnieść  sprzeciw.  Decyzję  w 

sprawie  uwzględnienia  lub  odrzucenia  sprzeciwu  podejmuje  pracodawca  po  rozpatrzeniu stanowiska 
Związku  Zawodowego  „BUDOWLANI”  przy  SM  „PARKITKA”.  Brak  odpowiedzi  na  sprzeciw  w  
ciągu  14  dni oznacza  jego uwzględnienie. 

 
3. Karę  uwaŜa  się  za  niebyłą  po  roku  nienagannej  pracy.  W  uznaniu  osiągnięć  w  pracy  i 

nienagannego  zachowania  pracodawca  moŜe  anulować  karę  wcześniej. 
 
 
 

 
VIII. WyróŜnienia  i  nagrody 

 
 

§   27. 
 

1.   Za  wzorowe  wypełnianie  obowiązków  zawodowych,  wysoką  jakość  i  wydajność  pracy  pracodawca 
      przyznaje  pracownikom  nagrody  i  wyróŜnienia  w  formie : 
 

– nagród  pienięŜnych, 
– awansów  zawodowych. 

 
2.   Odpis  zawiadomienia  o  przyznaniu  nagrody  lub  wyróŜnienia  składa  się  do  akt  osobowych   
      pracownika. 
 
 
 
 

IX.    Termin  i  sposób  wypłaty  wynagrodzenia 
 

 
§   28. 

 
1. KaŜdemu  pracownikowi  przysługuje  wynagrodzenie  wynikające  z  umowy  o  pracę  oraz obligatoryjne 

dodatki  za  pracę. 
 
2. Wynagrodzenie  jest  wypłacane  jeden  raz  w  miesiącu,  z  dołu  dnia  dwudziestego  siódmego  dnia 

kaŜdego  miesiąca,  a  jeśli  jest  to  dzień  wolny  od  pracy  -  w  dniu  poprzedzającym  ten  dzień. 
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3. Wynagrodzenie  za  zgodą  pracownika  wyraŜoną  na  piśmie,  jest  wypłacane  przelewem  na rachunek 

bankowy  pracownika.  Pracownikom,  którzy  nie  wyrazili  zgody  na  przekazywanie wynagrodzenia  na 
konto  bankowe,  wynagrodzenia  wypłaca  się  w  kasie  zakładu  w  podanych powyŜej  terminach  w 
godzinach  od  10oo  do  12oo. 

 
4. Problematyka  wynagrodzeń  jest  uregulowana  w  ZUZP  SM „PARKITKA”,  którym  objęci  są  wszyscy  

pracownicy,  z  wyłączeniem  osób  zarządzających. 
 
 
 
 

X.     Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 
 
 

§   29. 
 

Obowiązkiem  pracodawcy  jest  ochrona  Ŝycia  i  zdrowia  pracowników  przez  zagwarantowanie  wszystkim  
zatrudnionym  warunków  bezpiecznej  pracy  z  uwzględnieniem  indywidualnych  przeciwwskazań  
związanych  ze  stanem  zdrowia  lub  warunków  psychofizycznych  pracownika. 
 

§   30. 
 

1. Podstawowym  obowiązkiem  pracownika  jest  przestrzeganie  przepisów  i  zasad  bhp,  w  tym  w 
szczególności : 

 
– udział  w  szkoleniach  i  instruktaŜach  z  zakresu  bhp  oraz  poddawanie  się  wymaganym 

egzaminom  sprawdzającym, 
– wykonywanie  pracy  zgodnie  z  przepisami  bhp,  dbałość  o  stan  urządzeń  oraz  o  porządek  i ład  

w  miejscu  pracy, 
– współpracowanie  z  pracodawcą  i  przełoŜonymi  w  wypełnianiu  obowiązków  dotyczących 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy, 
– poddawanie  się  wstępnym,  okresowym  i  kontrolnym  badaniom  lekarskim  i  stosowanie  się  do 

zaleceń  lekarskich, 
– stosowanie  środków  ochrony  zbiorowej  oraz  indywidualnej,  a  takŜe  przydzielonej  odzieŜy 

roboczej, 
– niezwłoczne  zawiadamianie  przełoŜonego  o  zauwaŜonym  w  zakładzie  pracy  wypadku  albo 

zagroŜenia  Ŝycia  lub  zdrowia  ludzkiego. 
 
2. Badania  okresowe  odbywają  się  z  częstotliwością  określoną  przez  lekarza. 
 

§   31. 
 

Pracodawca  moŜe  dopuścić  do  wykonywania  pracy  pracownika,  który  posiada  wymagane  kwalifikacje  
zawodowe,  po  odbyciu  przez  niego  szkolenia  wstępnego  w  zakresie  bhp  i  ppoŜ.,  wyposaŜonego  w  
środki  ochrony  indywidualnej  oraz  w  obuwie  i  odzieŜ  roboczą. 
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§   32. 
 

1. Pracodawca  ma  obowiązek  dostarczenia  pracownikom  środków  ochrony  indywidualnej niezbędnych 
do  stosowania  na  określonych  stanowiskach  pracy.  Rodzaje  tych  środków  na poszczególnych 
stanowiskach  pracy  określa  porozumienie  pracodawcy  ze  Związkiem  Zawodowym  „BUDOWLANI”  
przy  SM  „PARKITKA”. 

 
2. OdzieŜ  i  obuwie  robocze  przysługujące  pracownikom  na  określonych  stanowiskach  pracy  i okresy 

ich  uŜytkowania  określa  tabela  odzieŜy  i  obuwia  roboczego  przysługujących pracownikom  oraz  
okresy ich  uŜytkowania,  wprowadzona  porozumieniem  pracodawcy  ze  Związkiem  Zawodowym  
„BUDOWLANI”  przy  SM „PARKITKA”.. 

 
3. Środki  ochrony  oraz  odzieŜ  roboczą  powierza  się  pracownikom  tak  jak  inne  mienie pracodawcy,  z 

obowiązkiem  zwrotu  lub  do  wyliczenia  się. 
 
4. Dopuszcza  się  uŜywanie  przez  pracowników,  za  ich  zgodą,  własnej  odzieŜy  i  obuwia roboczego, 

jeŜeli  spełnia  ono  wymogi  bhp. 
 
5. Pracownikom  uŜywającym  własnej  odzieŜy  i  obuwia  roboczego  przysługuje  ekwiwalent pienięŜny  w 

wysokości  odpowiadającej  ich  aktualnej  wycenie  oraz  zwrot  kosztów  za  pranie odzieŜy  
wykonywane we  własnym  zakresie. 

 
6. Pracodawca  przydziela  pracownikom  środki  higieny  osobistej  w  ilości  niezbędnej  do zachowania 

czystości. 
 
 
 

XI.     Ochrona  pracy  kobiet 
 
 

§   33. 
 
1.   Nie  wolno  zatrudniać  kobiet  przy : 
 
      1/   pracach  związanych  z  wysiłkiem  fizycznym  i  transportem  cięŜarów   oraz  wymuszoną  pozycją 
            ciała, 
 
      2/   ręcznym  podnoszeniu  i  przenoszeniu  cięŜarów   o  masie  przekraczającej : 
 
            -   12  kg   -   przy  pracy  stałej, 
            -   20  kg   -   przy  pracy  dorywczej. 
 
      3/   ręcznym  przenoszeniu  pod  górę  -  po  pochylniach,  schodach  itp.,  cięŜarów  o  masie  
            przekraczającej : 
 
            -     8  kg   -   przy  pracy  stałej, 
            -   15  kg   -   przy  pracy  dorywczej. 
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2.   Kobiet  w  ciąŜy  i  w  okresie  karmienia  nie  wolno  zatrudniać : 
 
      1/   przy  pracach  szczególnie  uciąŜliwych  i  szkodliwych  dla  zdrowia, 
       
      2/   w  godzinach  nadliczbowych,  w  porze  nocnej    oraz  bez  jej  zgody  delegować  poza  stałe 
            miejsce  pracy, 
 
      3/   przy  pracach  w  pozycji  wymuszonej, 
 
      4/   przy  pracach  w  pozycji  stojącej  łącznie  ponad  3  godziny  w  czasie  zmiany  roboczej, 
 
      5/   do  pracy  przy  obsłudze  monitorów  ekranowych  -  powyŜej  4  godziny  na  dobę. 
 
3.   Inne  ograniczenia  dotyczące  wykonywania  pracy  oraz  prawa  kobiet  w  ciąŜy  i  w  okresie  karmienia 
      regulują  przepisy  art.  176  do  1891  KP. 
 
 
 

XII.     Przepisy   końcowe 
 

 
§   34. 

 
1.   Niniejszy  regulamin  wprowadza  się  na  czas  nieokreślony. 
 
2.   W  sprawach,  które  wynikają  ze  stosunku  pracy  a  nie  zostały  uregulowane  niniejszym  regulaminem 
      mają  zastosowanie  przepisy  prawa  pracy. 
 
3.   Regulamin  moŜe  być  zmieniony  lub  uzupełniony  w  tym  samym  trybie,  w  jakim  został  ustanowiony  
      lub  przez  wprowadzenie  nowego  regulaminu. 
 
4. Regulamin  wchodzi  w  Ŝycie  po  upływie  14  dni  od  dnia  podania  go  do  wiadomości  pracowników, 
       które  nastąpi  przez  potwierdzenie  własnoręcznym  podpisem  stosownego  oświadczenia.   
                   
 
 
Związek  Zawodowy  „BUDOWLANI”                                                          Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
      przy    SM   „PARKITKA”                                                                                        „PARKITKA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

                                                                                                                       Załącznik  Nr  1 
                                                                                                                       do  Regulaminu  pracy  
                                                                                                                       SM  „PARKITKA” 
 
          
 
……………………………………………..                                        Częstochowa,  dnia  …………………… 
                        (   imie   i   nazwisko   ) 
 

…………………………………………….. 
                     (   adres   zamieszkania   ) 

 
 
 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 
 
 

                        Niniejszym  oświadczam,  Ŝe  przed  rozpoczęciem  pracy  w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  

„PARKITKA”  w  Częstochowie  zapoznałem/łam/  się  z  treścią  obowiązującego  regulaminu  pracy,  co  

potwierdzam  własnoręcznym  podpisem. 

 
Podstawa  prawna   art.  1042  §  2  KP. 
 
 
 
                                                                                              ……………………………………….. 
                                                                                                                                                                 (   podpis   pracownika   ) 

 


