
Regulamin pracv

Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia .. /1.( l, yłl l.n ..4.Q/J :........

Rozdzial I

Postanowi€nia wśtępne

§1
Niniejszy reguianin opracowano na podstawie ań. i 0,12 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 197,1 I.
Kodeks pracy (tekst jednolit}: Dz.U. Z 1998 l.,l! 2I. póz. 94 z póżn. Żn1.).

§2
1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy \ł, Uniwersytecie

Łódzkim, otaz zwlązane z t}m prawa i obowiązki pracodawcy i pracownikórv.
Niniejszy regulamin nie dotyczy nauczycieli akadęmickich w zakresie Lrnonnowanym
trstawą Prawo o szkolnictwie wyższym,

2. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników bez uzględu na rodzaj
wykonl,wanej prac_v i zajmowane stanowisko.

3. Ilekroć w Regulaminie pracy jest morłn o:

l) .,pracoda$,cy" - rozumie się przez to Uniwersytet Łódzkl. Za pracodawcę
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy rłlkonuje lektor, kanclerz, dziekan
Lub rłyznaczone przez nich osoby;

2) .,praoorłniku" - rozumie się przez to osoby zatrudnione rł Uniwers}-tecie Łódzkim
na podstawie urnowy o pracę w pehlyn lub niepełnl,m wymiarze czasu pracy;

3),,organizacjach zrviązkorłych" - rozumie się przez to wszystkje olganizaL.je
związkowe działające na terenie Unjwelsytetu Łódzkiego;

4) ,.komórce organizacyjne|'' rozumie się przez to wJ-odlębnione
w schemacie struktury organizacyjnej Uniwers}tetu Łódzkiego jednostki
organizacl.jne.

Rozdział II

Obowiązki pracownika

§3
l. Pracownik obowiąany jest do sumiennego i staraDnego wykonl.wania swojej pracy,

stosowania się do poleceń przełożonych, któIe dotyczą pracy, a nie są spTzeczne
z przepisami prawa lub umową o pracę.

2, Pracownik obowiązanyjest w szczęgólności do|

1) przestrzegania ustalonego u, Uniwersytecie Łódzkim czasu placy;

2) pTzestrzegania Regulaminu pracy i ustalonego rł,Uczelni porządku;

3) pzestrzegania przepisórł, oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pTacy, a taliże
przepisów przeciwpożarowych;



4) dbałości o dobro Uniwers}letu Łódzłiego, ochronę jego mienia oraz
zachouywanie w tajemnicy tych inibrmacii, których ujawnienie mogłoby narazić
pracodarłcę na szkodę;

5) przęstrzegania tajemnicy służbowej i tajenrnicy pństwowej, okeśionej
w obowiązuj ąc"vch pźepisach;

6,) pżestrzegania zasad współżycia społecznego,

3. Praco\łnik obowiązany jest do \łlkonywania innych obowiązków określonych
w vvewnętźnych przepisach Uniwerśytetu Łódzkiego. a tŃże Ń, indywidualnych
zakesach obołiązkórł,. upraunień i odpowiedzialności,

Rozdział TII

Obowiązki pracodawcy

§4
Placodarł,ca oboł,iązany .ięst w szczęgólności doI

l) zaznajamiania pracownikó\ł podejmujących piacę z Regulaminem prac},
z zaklesęm ich obolłlązkórł,, sposobem wykonywania pracy na lłyznaczonych
stano* i.lach oraz icl- podsLarł ow)mi upra!ł nieniami :

2) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne \łJkorżystanie czasu pracy
oraz osiągalrie przez pracowników wysokiej wydajności i należ}.tej jakości pracy;

3) zapewniania bezpiecznych i higienicznych waruŃów placy olaz prowadzenia
systematycznego szkolenia pracowników rl zakresie bhp;

'1) teminowego i prawidłowego wypłacania rłlnagrodzenia;
5) ułatwiania pracownikom podnoszenia krł,alifikacji zalvodowlch:
6) stwarzania praco\łnikom podejmującyn zatrudnienie po raz pierwszy po

ukończeniu szkoły warunków sprz,rljających przystosowaniu się do naloż}lego
wlkonywania pracy;

7) zaspokajalria w miarę posiadanych środków potrzeb socjalnych pracowników;
8) stosorł,ania obieĘ,wnych i sprawiediiwych kryteriów oceny pracołników oraz

wl,ników ich pracy;
9) prorł,adzenia dokumentacji w sprarł,ach zlłięanych ze stosuŃiem pracy oraz akt

osobowych pracowników oraz przechowl.r,vania w waruŃach niegrożących
uszkodzeniem lub zniszczeniem:

10) kształtowania zasad współżycia społecznego;
1 1) róŃnego traktowania kobiet i mężczyzn w zakesie nalł,iązywania i rozwi{ylłania

stosunku pracy, waruŃów zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w
celrr podnoszenia kwalifi kacji zawodowych;

l2) udostępniania praco\łnikom tekstu pżepisów dot}czących róqnego traktowania w
zatrudnieniu rł, formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu
prac"v na tablicach ogłoszeń;

13) infomowania pracowników w komu,ikatach Rektora ]ub Kanclerza o wolnych
miejscach pracy w UL;

14) przecirł,działania mobbingowi oraz dyskryminacji w zatnrdnieniu.



§5

W przypadku rozv.iązania ]ub Rygaśnięcia stosunl(u pracy, placodawca zobo\łiązany jest
uydać pracownikowi niezrvłocznic świadectwo pracy na uasadach okTeślonych w
odpowiednich przepisach.

2.

4.

1.

Rozdzial IV
Prawa i obowiązki pracownika i pracodałvcy w zal<reśie zawierania i rozwiąż}wania

§to§unku pracy

§ó
Nawizanie stosunku placy, bez względu na jego podstarvę prawną, wymaga zgodnego
oświadczenia woli pracodawcy i pracolnika.

Przez rnwiązanie stosuŃu pracy pracorł.nik zobowiązu|e się do wykonania pracy
okręślonego rodzaju na ruecz Uniwęrs},tetu Łódzkiego i pod jego kiero\łnictwem,
a Uniwers}-tet Łódzki do zatrudnienia praco\\,nika Za u}nagrodzeniem,

Umowa o pracę porł.inna być Zawańa na piśmie. z wl,rźnym okręś]ęniem: stlon umowy,
datyjej zarł,arcia oraz warunków pracy i płacy. rł,szczególności:
- rodzaju pracy.
- miej sca wykonyłania pracy,
- wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskManiem

składnikólv wlnagrodzenia.
- w"/miaru czasu pracy,
- teminu rozpocżęcia pracy-

Umowę o pracę zaŃiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas
wykonltania określonej pracy, a takźe na czas okeślony jako tzw, Zastępstwo
pracownika w czasiejego usprawiediiłionej nieobecności w pracy,

5. Umorł1 na czas nieokreślony. czas okreśIony olaz na czas wykonl,wania okeślonej
placy załierane po raz pielwszy nogą być poprzedzone rnnową na okres próbny
niepzekaczający 3 miesięcy,

6, Dla kazdego zatrudnionego pracownika lJniwęrs)-tet Łódzki jest obowiązany założ],ć
teczkę akt osobo\ł],ch.

7, Umowę o pracę zawiera się i rozwiązuje na zasadach określon,vch w Kodeksie pracy
i innych przepisach doq,czących pra\ł,a pracy.

8. Oświadczenie każdej ze stron o rłlporł,iedzeniu lub rozwipaniu umo\ĄT o placę bez
wl,porł,iedzenia porłinno nastąpić na piśmie,

9. w oświadczeniu Uniwers},tetu o \łlpowiedzeniu umol\y o pracę Zawartej na czas
nieokreślony lub o rozrłiązaniu umowJ o pracę bez rłypowiedzenia powinna być
wskaząna prżyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy oraz porłinno
być zawańe poucżenie o przysługującym pracownikowi plawie odwołania się do sądu
pracy.

10, Oświadczenie pracowika o loz$,iązaniu umoqv o pracę beż \ł,ypowiędzęnia po\inno
\ĄsLa./y\ac pr,,1cz1 ng uza.adniająca rozrł ią,,anie umow),



11. Czynności pTawnych \v zakesie nawiązaniu i rozwiązania stosunku pracy dokonuje
w imieniu Unilł,ers}tetu Łódzkiego rektor. kanclerz. dziekan lub inny upoważniony
pracowrrik.

2.

3.

l

2.

1.

§8
1.Wyciąg Z lis§ płac jest \ł,idoczny po Zalogowaniu się na Pońalu Pracowniczym UL w dniu
Wl,płaty \łynagrodzenia.

2.Wyciąg z Jisty płac pracorłnik może odebrać w Dziale Plac w ciągu dwóch tygodni
począus,/) od dnid wlplat) rłlnagrodzcnil,

Rozdział YI
systemy i rozkłady czasu pracy

Dni wolne od pracy

Rozdział v
Termirry, miejśca i czas rvypłat wynagrodzenia

§7
Wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich rłypłacane jest z góry pierwszego dnia
niesiąca. Jeżeli ustalony dzień $).płaty W),nagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od
pracy, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się W pienł,szym dniu loboczym po dniu
rł,olnym od pracy. Wynagrodzenie dla pracowrrików niebędących nauczycielami
akadenlickimi Wypłacane jest Z doht, ostątnięgo dnia miesiąca, któIego W},nagrodzęnie
dot}czy. Jeżęli ustalony pięrwszy dzień u1.płaty *ynagrodzenia za pracę .jest dniem
Wolnym od pracy, §Tpłatę \łynagrodzeń rozpoczyna się rł,dniu poprzedzającym,

Wynagrodzenie w_r,placane jest co do zasady na lachunek baŃow}, placownika po
uplżednim w},rażeniu przez pracownika pisemnej zgody na taką formę rozliczenia, W
przypadku braku takiej zgody, \łypłata wynaglodzeń za pracę dla pracowników UŁ
odb},\ł,a się do 25 dnia miesiąca l,jednostkach BaŃu Pekao S,^. Jeżeli 25 dżień m-ca
jest dnien lvolnym od pracy do poprzedniego dnia roboczego, Osoba odbierająca
wynagrodzenie powinlu okazać dowód osobisty. Nicpodjęte w terminie lłlnagrodzenia
począwszy od czwarlego dnia po up\wie terminu \łypłaty przekazl.wane są przekazem
poczto\łym na adles zamięszkania pracownika lub inny wskazany przez niego po
uplzednim potrąceniu opłaty pocżo\łej.
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego rvypłacane są ruem z \ł}nagrodzeniami,

§9
Czasem pracy jest czas, w którym pracowrrik pozostaie ł, dyspozycji pracodał,cy na
terenie Uczę]ni, lub w innym miejsctt wyznaczonym do \łykon}nyania pracy,

Czas placy nie moźe przekioczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przęciętnie
pięciodniołym §,godniu pracy \ł,przyjęt},rn okesie rozliczeniowym nie przekaczająclm
4 miesięcy.

Oborł,iązujący pracołnika czas pracy w przyjętym okesie rozliczeniowl,m, obiicza się



1) mnożąc 40 godzin przez liczbę t)rgodni przypadających w okesie rozliczeniowlm, a
następnie

2) dodając do otrzlrrranej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostóch do
końca oliresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

,l. Praca wykonl,wanajest w następujących Systemach:

1) według podstawowego lozkładu czasu pracy, ti. gdy praca wykonywana jest w
robocze dni tygodnia pIZy zachowaniu Wolnej sobot}, niedzieli i święta;

2) w lównoważnym systemie czasu placy tj. gdy praca wykonywana jest według
ustalonego harmonogramu \ł,e \łszystkie dni tygodnia łącznie z sobotami, niedzielami
i świętami (w zamian dni wolne w tygodniu). \ł którym dopuszczalne jest
przedłużenie dobowego czasu pracy nie więcej niż do 12 godzin na dobę w okresie
rozliczeniowl,m 3 miesięcy;

3) w zadaniowym systemie czasu pracy tj, gdy pracownik musj \łJkonać pouierzone
zadania w ramach norrn c7asu pracy okeślonych rł, art. l29 Kodeksu pracy, tj. 8
godzin na dobę i przecietnie 40 godzin rł,przeciętnie pięciodniowym tygodniu placy
§, prz,vięt}.rn oklesie rozliczeniowl.m nieprzekraczającym 4 miesięcy;

4) okresem roz]iczeniowvm dla wszystkich placownikóq, jest okes
kalendarzorłych|:

3 miesięcy

5) w kazdym z po,1łyższych s,vstemów praca może odbywać się na zmiany (maksymalnie
trzy).

5. Przy ustalaniu harmonogramu pracy (grafikół) przestrzega się następujących zasad:

] ) za pracę lł, niędziele i święta pracownik otzymuje inny dzień u.oin,v w tygodniu na
zasadach określonych w Kodeksie Prac,v.

2) raz na cztery tygodnie pracownik poliltien skorzystać z wolnęi od pracy niedzieli.

6, Z obowiązującym rozkładem czasu pracy zapoznaje placo\łnika jego bezpośredni
przełożony.

7, O obowiązującym systemie i nornach czasu plac)i kudy pracorłnik powinien być
poinformoł,any na piśmie.

8, Liczba godzin nadliczbowych lł,przlpadku pracownika zatrudnionego \,\, Iównolł,ażnym
systemie czasu pracy nie noże przekroczyć 200 godzin w roku kalendalzowym,

9, Tygodniorły czas pracy nie może łącznie z godzilrami nadliczbowymi pfzękfaczać
przeciętnie 48 godzin W przyjętym okesie rozliczeniorłym,

l0. Pracownikowi przysługuie w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin
nieprzenłanego odpoczynku, obęjmującego co najnniej 11 godzin niępźerwanego
odpoczynku dobowego.

11, Czas pracy kierowców regulują odrębne przepisy,

w Systemie skjóconego q,godnia czasu piacy tj, gdy na pisenny wniosek pracownika dopusżcza]nejest
Wykonywanie przezniego prac}, przez m,]iei niż 5 dni W ciągu lygodnja, pląv równoczesnym przedłużeniu
dobowego \ł),mianr czasu pracy. nie więcei niź do ]2 godzin. w okre§ie rozliczenio§}m nieprzekaczaiącynr 1
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'' !_11._,l-", 
pracolvników będących osobani niepełlosprawnymi regulują odrębneprzeptsy,

§ 10

1, Dniami wolnymi od pracv są niedziele oraz następujące święta:
- 1 stycznia (Nowy Rok)

- 6 stycżnia (Trzech Króli)
- drugi dzień Wielkiej Nocy,

- 1 maja (Święto Pracy)

- 3 maja (Święto Narortowe).

- Boże Ciało.

- 15 sierpnia (Wniębowzięcie Najślłiętszej Maryi Panny)
- l listopada (Wszystkich Śłiętych),
- ] 1 listopada (Święto Nicpo<Jtegłości),

- 25 i 26 grudnia (Boże Narodzenie).

Pracownicy naleźący do Kościołów i inrrych związków wyznaniolłych, których święta
religijne nie są dniami ustawowo rł,olnymi od p.u"y, .ogą na własną'prośbę uzyskać
zrvolnienie od pracl.na czas niezbędny do obchodzeliia tycl'świąt, zgojnie , wy-ogami
wyznarłanej przez siebie religii.

Zl,olnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2, udziela kierownik samodzielnej komórki
organizac1,|nej pod waruŃiem odpracowania cząsu zwolnienia w dni ustawowo wo]ne odpracy lub w godzilach nadliczborłych. bez prawa do dodątko\\ęgo wynagrodzenia za
pracę.

3,

§ ]1

1, W Uniwersytecie Lódzkim obolł,iqzują następuiące rozkłady cżasu pracy:
1) praco\łnicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotnicz},ch. pracownicy administracyjni,
pracownicv naukowo-techniczni. Zatrudnieniu w podstawowlnr sl,stemie czasu pracy praculą:
a) )rł, godzinach: 7.30 15.30_.

b) dopuszcza się możliwość stosowania_ruchomego czasu prac1, Ltórego szczegółowe zasadyregllluje zarządzenie Rektora UŁ, Kanc]crza UL lub kierórł,nila iodstawówei jednostki
organizacyjnej,

o) praca może odbywać się na zmiany:

I żmiana godz. 6.00 1.1.00.

II zmiana godz. 14.00 22'00.

2) pracownicy na stanowiskąch nierobotniczych mogą być Zatrudnięni również:

6



- w 7adanio\łym systemie czasu pracy,

- W systemie skóconego tygodnia czasu placy,

3) czas pracy pracowników bibliotecznychjest realizowany wg następującego rozkładu:

a) bibliotekarze dyplomo,Wani olaz kustosże biblioteczni i stalsi bibliotekarze zatrlrdnieni w
wymiarze 36 godzin tygodniowo pracują wg poniższego rozkładu - obowiązuje ruchomy czas
pracy:

- rł,poniedziałek 8 godzin

I zmiana rozpoczęcie pracy od godz. 7.00 do godz. 8.00, zakończenie pracy od godz, 15.00
do godz, 16.00,

lI zmiana - rozpoczęcie pracy o godz, 12.00, zakończenie pracy o godz. 20.00,

- w pozostałe 4 dni: wtorek. środa, czwańek ipiątęk po 7 godzin:

I zmiana rozpoczęcie pracy od godz, 7,00 do godz. 8.00, zakończęnie placy od godz. t4.00
do godz. i 5,00.

II zmiana rozpoczęcie pracy od godz.. 12.00 do godz, 13.00. zakończenie pracy od godz,
19,00 do godz,20.00.

b) pozostali pracownicy biblioteczni, nauko\ło techniczni i administracyjni pmcują w
rł,f,miarże przecjętnie 40 godzin tygodnio\o wg poniższego rozkładu obowiązuje ruchomy
oząs placy:

- od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie:

l zmiala rozpoczęcie pracy od godz, 7.00 do godz, 8,00. żakończenie pracy od godz. 15,00
do godz. l6,00.

II zmiana rozpoczęcie pracy o godz. 12,00. zakończenie pracy o godz. 20.00.,

c) pracownicy obshrgi Biblioteki UŁ, zatrudnieni w wymiarze 40 godzin tygodniowo, pracują
od poniedziałku do piątku od godz. 6,00 do godz. 14,00 i od godz. 7.30 do godz, 15.30.

Z uwagi na specyfikę pracy indJrvidualny rozliład czasu pracy u,systemie Zmianow)m. w
przeciętnie pięciodniowyn tygodniu pracy pracownikół BlJŁ, reguluje Dyrektor Biblioteki
lJŁ z zachowanięm dziennej i tygodniorł,ej normy czasu pracy oraz odpoczynku dobowego i
tygodnio$,ego, Okres rozliczeniowy wynosi 3 kolejne miesiące,

d) rozkład czasu p€cy pracowrików bibliotek wydziałow\,,clr podlegających bezpośrednio
kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej ustala kięrownjk tej jednostki,

4) praco\łnicy zatrudnieni na stanowiskach lobotniczych w podstawo\łyrn systemie czasu
pracy pracują:

a) pracajednozmianowa: w godzinach 6.00 - 14.00

7,00 - 15.00
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7.30 - l5,j0

8.00 _ 16,00

b,) praca drłuzmianowa: I zmiana - 6,00 - 14,00

lI Zniana - 14,00-22.00 .

c) p.acownicy zatrudnieni w szatniach pracują w następujących godzinach:

lzn ana: 7.00- 15.00

II zmiana: ]3-00 - 21 00

5) pracownicy zatrudnieni na stano$,iskach robotniczych (recepcjoniści, portierzy)
/alruJnięni !Ą rowno\^ażn}m 5}5lemie cua.u prac) pracują,

I zmiana: 7.00 19,00

lub

8.00 20.00

II zmiana: 19.00 7.00

lub

20.00 8.00.

2. Za porę nocną uważa się czas pracy pomiędzv godz, 22.00 a godz. 6.00.

3. W BUŁ, bibliotekach wydziałowf,ch, dziekanatach, w dziaLe administracyjnym Wydziału
BiOS /Zwierzętanria oraz innych jednostkach organizacyjnych UŁ" ze względu na charalrler
plowadzonej działalności, praca może być wykonana rółnież w soboty i inne dni ustawowo
wolne od pracy, W takim prż],padku ustala się dla pracownika irmy dzień wolny od pracy,
przy zacho\łaniu tygodnioł,ej normy czasu pracy.

4. W uzasadnionych przypadkach na pisemnv wniosek pracownika placodawca możę
wyrazić zgodę na zmianę godzin rozpocżynania i kończenia pracy w lamach obowipującej
go normy dziennej czasu p€cy.

5, W uzasadnionych przypadkach kerownik może powierzvć pracownikowi okesowo pracę
w zmienionych godzinach rł,ramach obowiązu.jącej dziemej normy czasu pracy.

6. W przypadku Zatrudnienia pracownika \ł niepełnym w}miarze czasu pracy, ustala się
indyrł,idualny harmonogram czasu pracy: obejmujący dni pracy i dni wolne od pmcy omz
ustalaną liczbę gotizin do plzeplacowania w przyjętym okesie rozliczeniowym, która
odpowiada wJ miaro\^ i elaru u§lalonego \^ umoŃe o pracę,

Rozdzial VII

organizacja i porządek pracy

§ 12



1. Przed przystąpięniem do prac,v każdy praco\\,nik odnotowuje swoje przybycie do pracy na
liścię obecności lub rł, inn,vch dokunentach ewidencii czasu pracy na zasadach odrębnie
uregulowan_vch.

2. PuŃtualne prą,bycie do pracy oznacza obecność na stanowisku pracy \ł stanie pełnej
gotowości do \łykor1},wania pracy,

3. Pracownika nicobecnego w pracy zastępuje pracorłlik wyzraczony plżeż bezpośredniego
przcłożonego.

,1, Ewidencję czasu pracy i czasu nieprzepracowanego plzez poszczególnych pracownikó§,
prowadzą komórki olganiżacine w dokumentach pĘcy j płacy p€cownika,

5, Pracołnik. którego dobo\ły rrTmiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin ma prarło
do 15 minutowej przerly w pracy wliczonej do czasu pracy.

§ 13

], Każdy praco§,nik otrzymuje prżydział pracy stanowiący część zadń komórki
organiZac},j ne i .

2, W sytuacji, gdy przydzielona pracownikowi praca nie wypelnia całkowicie ustalonego
czasu pracy, bezpośredni przcłożony może prz,vdzielić pracownikowi również inne prace,
do których pracownik posiada kwalifikacje,

3. Od;,ież toboczą. odzież ochronną, sprzęt ocfuony osobistej pracownik pobiera i rozlicza
się z niej na żasadach odrębnie uregulowanych.

4. Pracorł,nicy uprarłnieni do otrzymywania odzieży ochronnej i roboczej olaz sprzętu
ochiony osobistej oborł,iązani są do rr,ykonywania obowiąków sfuźbowych
w otr7_}1,nanej odzieży ochronnei i roboczei oraz przy użyciu sprzętu ochrony osobistej.

5. Praco\łnik zatrudniony pIZ,v urządżeniach. pracując1, w ruchu ciągłyn lub na stanowisku
wielozmianorłym nie moźe opuszczać stanowiska pracy przed nadejściem zmian),
W syuacji nięstawienia się pracownika zmieniającego należy o tym niezrłłocznie
powiadonić przełożonego, do którego naieźy oborłiąZek zapelłnienia zastępstwa,
Samowo]na Zmiana służby międzv pracownikami jest niedopuszczalna nawęt
w prz},padku ich równych kwalifikacji zawodowlch_

6. Wynoszenie bez zez*-o|enia prz§łożonych jakicŃolwiek przedmiotów stanowiących
\\łasność Uniwersytetu. bez względu na wańość ł,ch przedmiotów. jest wzbronione.

7, Porządkoł,anie stanolł,iska pracy odblwa sie rł,godzinach pracy.

§ 11

1, Podania, prośbv, ńTjaśnienia i inne dokumenty orau wystąpienia ushe należy kierować
pod adresem bęZpośredniego plzelożonego. Przęłożony ma obowiązek udzielić
pracownikowi odpowiędzj o sposobie załalwienia jego sprawy lł usta\łowo
prżewidzianych terminach. nięzależnie od tego. czy dęcyzję 1ł,danej sprawie podjął sam,
czy była ona wynikiem ustalęń na \łJrźszych szczeblach zarządzalia.

2. Bezpośredni przęłożony po\ł,inien udzielić pracownikowi wszelkich informacji
związanych Z pracą za\łodową, Jeźeli wlaśnienia te nie są wyczerpujące, praco\łnik
może zwrócić się o inlbrmację do pracorł.nika lub kielownika odpowiedniej komórki
organizac}inej. a rv sżczególności:



l) w zakesie sprarł wl,nikających ze stosunłu pracy: w tym: przeszerego\\ania!
z\Ą,olnienia z pracy. przyjęcia do pracy, prawa do emerytury. urlopów. dyscypliny
pracy do Działu Spraw Pracowniczych;

2) rł zakesie dokonyrłania \łlpłat i potrąceń oraz tęchniki obliczania wynagrodzenia
zasadniczego, premii i dodatków, zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
odszkodo$,ań po\łf,padkou,}ch do Dziafu Płac;

3) w zakesie przepisórv bhp i przeciwpożarowych - do Inspęktoratu BHP lub osoby
zajmującej się rł UŁ sprawami ocltony przeciwpoża.rowei;

,ł) w zakręsie uprawnień i świadczeń socjalnych do Działu Spra\ł, Socj alnych.

3. Skargi, wnioski i listy przyjmowane są w termjnach ustalonych żarządzeniem rektora,

Rozdział VIII

Nagrody i rrT różnienia

§ 15

l, Pracorvnikom, któtzr- przez \ł,zoro\ł,e \\ypełnianie swoich obowiązków, przejarł ianie
inicjatywv rł,pracy i podnoszenie.jej vydajności olaz jŃości prżyczyniają się szczególnie
do wykon)rvania zadań mogą być przyznanę naglody i wyróżnienia:

1) nagrody pieniężne,

2) w),Ióżnienia przewidziane \ł Statucie Uczelni.

Rozdział IX
Urlopy lrTpoczynkowe i okolicznościorve

Uprawnienia placo\ł,nika do zwolnień z pracy

§ 16

1. Pracownikom przysługuje prawo colocznego, niepżenł,anego, płahego urlopu
lypoczlnkowego rł,wymiarze i na zasadach okleślonych w przepisach plawa pracy,

2. Urlopy powinny być udzielane żgodnie z planem urlopó*,. Plan urlopów ustalą kierownjk
komórki organizacyjnej biorąc pod u\!agę wnioski pracownikórł,i konięczność
,/apewnienid normalnego lokU prJc),

3, Planem urlopu nie obejmuje się do 4 dni urlopu w każd}m roku kalendarzowl,rn. które
praco\łnik wykorzystuje na własne żądanie żgłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego
urlopu.

4, Plan ullopów podaje się do wiadomości pracolłr,ików w sposób zuyczajowo przyjęty w
danej komóIce organizacinej.

5. Przesunięcie terminu plano$,anego urlopu może nastąpić na rłniosek pracownika
Lrnotylł,o$any ważn_vmj przyczynami. Plzesunięcie terminu ullopu jest tałże dopuszczalne z
powodu szczególnych potrzeb Uniwersytetu Łódzkiego, jeżeii nieobecność pracownika
spowodo§,ałaby po§,ażnę uakłócęnia W toku pracy.

6. Urlopu nierłykorzystanego Zgodnie z planem ur]opół.należy pracownikowi udzielić
najpóźniej do dnia 30 wżeśnia następnego loku kalendarzowego,

10



2.

].

2

1.

4.

§ 17

Pracodal,ca oboł,iązany jest zrł,olnić pracounika od pracy, jeżeli obowiązek taki rłynika
z Kodeksu pracy. przepisów \q,konawczych do Kodeksu pracy albo z irrnych przepisow
prawa,

Pracow]ik zachowuje prawo do wynagrodzenia. ustalonego na podstawie odpowiednich
pżepisów. za czas zwolnienia od prac"v w następujących przypadkach i wymiarze:

l) w razie ślubu pracownika lub urodzenia.jego dziecka, w razie zgonu lub pogrzebu
małżoŃa(ki). dziecka, ojca, ma&i, ojczyma lub nracochy pracownika rł lłymiarze 2
dni:

2) w ńzie ślubu dziecka pracowniką zgonu i pogrzebu sioshy, brata, teściowęj, teścia,
dziadka pracownika, a także innej osoby pożostaiącej na utrz}naniu placo\łnika lub
podjęgo bezpośrednią opięką w w}nriaźe 1dnia;

3) na czas niezbędny do przeprowadzenia obo\łiązkowych badań lekarskich i szczepień
ochrorulych przewidzianych przepisami o zwalc7.aniu chorób zakźnych, gruźlicy oraz
chorób wenerycznych, a także badń okesou.ych i badań kontro]nych;

4) pracołnik będący krwiodawcą na czas:

a) oznaczony przez stację kl§iodawst\Ą,a do oddania klvi.
b) niezbędny do przeprcł,adzenia zalecanych przez stację krwioda\ł,stwa okesowych

badan lekarskich, ieżeli nie mogą być one rłykonane w czasie wolnym od pracy:

5) pracownik będący stroną lub świadkiem \\. postępowaniu pojednawczym na czas
niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisii poiednawczej,

f lł idencje ulłolnień prouadza k,,mórki organi/ac) ]ne,

Zasady zwolnień od pracy w przypadkach nieujętych w niniejszym Regulaminie regulu|ą
przepjsy Rozporządzenia Ministra Pracy i Poliqh Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.
w sprarłie sposobu usprarł,iedliwiania nieobecności w placy olM udzielania pracownikom
zwolnień od pracy (ze Zm.) a także odpowiednie przepisy wewnętrzne,

Rozdział X
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy

§ 18

Przyczynan,li usprawiedliwiającymi nieobecność praco\łnika w pracy są zdarzenia
i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają sta\\ ienie się
pracownika do pracy ijej śłiadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonl rł ania
p€cy w§kazane przez pracownika i uznale przez pracodawcę za usprawiedliwiające
nieobecność !v placy.

Zasady postępowania rł.przlpadku niemoźnoścj stał,ienia się do pracy:

1) pracorłnik powinien uprzedzić pracodawcę o prą,czynie i przewidlvanym okresie
nieobęcności w pracy. ieżeli przycżyna tej nięobecności jest Z góry wiadoma lub
możliwa do przewidzenia;
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2) w rażie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawięnie się do placy, pracoł]rikjest obowiązany oiezwłocznie zawiadomić pracoda\łcę o przyczynie swojej
nieobecności i przewidywanym okresie |ei trwania. nie później jednak niz w drugim
dniu nieobęcności w pracy. Zalł,iadomienia tego pmcownik dokonuje osobiście tub
ptzez irr:tą osobę, telefonicznie lub za pośrędnict\ł,em innego środka łączności albo
drogą pocżto\łĘ, plzy czym za datę zawiadomienia uwźa się wtedy datę stempla
pocztowego;

3) niedotrą,manie teminu przewidzianęgo \ł, pkt 2 może być usprał,iedliwione
szczególnymi okolicznościami Luriemozlińając1 mi terminowe dopełnienie przez
pracovnika obowiązku okeślonego w tym przepisie, zwłaszczajego obłozną chórobą
połączoną z brakiem lub nieobecnością domownikórł, albo innym zdarzeniem
losorłm, przepis pkt 2 stosuie się odpowiednio po ustaniu pż}czyn
uriemożliwiających teminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okesie
nieobecności pracownika rł, pracy.

3. Dowodani usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

]) Zaświadczenie ]ekarskje o c7^so$ej niezdolności do pracy. wystawione zgodnie
z pźepisami o orżekaniu czasowej niezdolności do pracy;

2) decyzja właściu,ego inspektora sanitamego Wydąna zgorlnie z przepisami
o żwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z pft czyn
przerł idzirnlch t; lni przepi.ami:

3) oświadczenie pracownika \ł razie zaistnienia okoliczności uzasadniających
konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dziickiem
do lat 8 z powodu nieprzerł.idzianego zamknjęcia żłobka, przedszkola lub szkoĘ, do
której dziecko uczęszcza:

4) imienre węZwanie pracolłnika do osobistego stawienia się. wystosowane przęz olgan
właści\r} \ł, splawach pov,szechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej
lub samorządu terytorialnego. sąd. prokuraturę. polic.ję lub organ prowadzący
postępowanie ł sprawach o Rykoczenia w chalakterze strony lub świadkaw postępowaniu prowadzonym przed tymj organami, zarł.ierające adnotację
potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie;

5) oświadczenie pracownika polwierdzające odbycie podróż]r służbowej w godzinach
nocnych. żakoticzonei rv takim czasie. że do rozpoczęcia pracy nie upłlnęło 8 godzin,
\ł, \,arunkach uniemożli\łiających odpoc4,nek nocny.

Rozdział XI
odpowiedzialność porządkowa pracowników

§ 19

1. Za niępfteslrzeganie pżez pracownika ustalonego porządku. Regulaminu prac;.
przepisórł,bezpieczeństrł,a i higieny pncyJ plzepisó\v przeciwpoZarowych a takie
prz)jęlego sposobu potwierdzalia przybycia i obecności *. pracy oiaz usprawiędliwiania
nieobecności w pracy pracodawca możę stosołać:

a) karę upomnienia:

b) karę nagany.

1)



2, Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub
prżepisó\ł, przeciwpożaro\łJ,ch. opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się
do pracy w stanie nietrzeźwości lub spoĄ,wanie alkoholu w czasie pmcy pracodawca
może lównięż stosować karę pienięźną,

3, Za jedno przerł,inienie może być żastoso$,ana tylko jedna z ww. kar. Wpływy z kar
pieniężnych przeznaczone są na poprawę \ł,anrnków bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. Przeł,idziane w Regulaninie pracy kar} w postaci uponnienia. nagany i kar5 pienięZnej
nie mogą być stosowane wobec pracorłnika po uplył1e 2 tygodni od uzyskania
wiadomości o naruszeniu obowiązku pmcov,njczego i po upływie 3 miesięcy od
dopuszczenia się tego nanrszęnia przez pracownika,

5. Kara może być Zastosowana tylko po lĘrzednim rłysłuchaniu pracolłnika.

6. Jeżeli wysłuchanie pracorł,ńka nie jest możliwe z powodu jego nieobecności \\ prac}.
bieg drłutygodniorłego teminu okreśJonego \ł ust, 4 nię lozpoczyna się, a rozpoczęty
ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

7. Kary za naruszenie porządku i dyscypiiny pracy nakładają: rektor, dziekan, kanclerz i jego
zastępcy.

8. o zastoso\ł,anej karże naieży zawiadomić pracownika na piśmie, wskazując rodzaj
narrrszenia obowipków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez praco\\,nika tego
nanrszenia oraz informując go o:

prawie zgłoszenia sprzecilłu,

terminie rłniesienia sprzeciwu.

9, Jeże]i zastosowanie kary nastąpiło u naruszeniem przepisow praua. praco*nik może
W ciągu 7 dni od dnią za\ł,iadomienia go o Ńaraniu, wnieść sprzeciw.

10, O uwzględnieniu lub odrzucęniu sprzeciwu dec_vdują osoby wymienione w ust. 7 po
rr,ysłuchaniu stanowiska ręprezentującęi pracownika zakładowęj organizacji związkowej.

11. Nieodźucenie splzeci\ł,u w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z
uwzględnieniem sprzecilł.u,

12. W przypadku odrzucenia sprzeci$u pracownik. lrtóry wniósł sprzeciw, moźe w ciągu 14
dni od dnia zał,iadomienia o odlzuceniu tęgo sprzecilvu, wysĘpić do sądu pracy
o uchylęnie zastosoł,anej wobec niego kary,.

13.Karę uważa się za niebyłą i wznialkę o niej wykreśla się. a odpis zawiadomienia
o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienaganliej pracy lub
odpo\ł.iędnio Ń, razie uwzględnienia sprzeci,lłu przez pracodawcę albo wydania przez sąd
pracy olzecżenia o uchyleniu kary.

l4,Osoby uprawnionę do stosowanja kar mogą rł,teminie wcześniejszym z rłlasnej
inicjatwy lub na rłniosek repręzęntującei pracownika zakładorvej organizacji
zwiqzkowej uznać karę za niebyłą. O takiej decyzji nalez,1 powiadomić pracownika
i Dział Sprarł, Pracowniczych.

15,W zakesie spraw dotyczących kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy oraz
odpowiedzialności pracownika za szkodę rłyrżądzoną pracodawcy i odpowiedzialności za
powieżone pracownikowi mienie, nieujętych postanoł,ieniami niniejszego Regulaminu.
obowiązują przepisy Kodeksu pracy oraz odpowiednie pżepisy pla$'a.
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Rozdział } I

Bezpieczeństwo i higiena pracY

ochrona pracy kobi€t

§20
Rektor .iest odporł,iedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w uczęlni,
a !v sżczególnośc i j est obowiąZan}. do:

1) utrz),mywania obięktów budowlanych i znajdujących się w nich pomieszczeń pracy,
a także tcrenóu. i llrządzei z nimi związanych, w stanie żapewniającym bezpieczne
i higieniczne rr,aruŃi pracy:

2) realizowania nieodpłatnęi. profilaktycznej ochrony zdrowia poprzez przeprowadzanie
wstępnych badń lekarskich osób przyjmowanych do pracy oraz okesowlch
i kontroln_\,ch bądali lekarskich pracownikó\ł,. a także, zgodnie z oborłiązująclmi
przepisami wewnętrznymi ocenianie i dokumento§,anie ryzyka zawodowego zrł iązanego
z l\ykony§,aną pracą oraz stosowaniem śIodków profilaktycznych wl,nikających z oceny;

3) zapcrłnienia pracownikonr odpowicdnich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz
niezbędnych środków higien1, osobistej rł,edług norm przewidzianych dla poszczególnych
grup pracorłnikórł. zgodnie z obolł,iązującymi przepisami rł,ewnętrznlrri;

,ł) zaperłnienia nieodpłatnie niezbędn1,'.ch środkólv ochJon,v indlrvirlualnej onz odzi,eży
i obuwia roboczego praco\ł.nikon i studentom, zgodnie z obowiązującymi przepisami
wewnętrznymi;

5) zapevnienia, aby stosou€ne środki ochrony ind5,widualnej oraz orlzież robocza i obuwie
robocze miały wlaścirł,ości ocl]ionnę i uz}tkowe oraz zapewnienia ich prania.
konserwacji. naprawy. odp,vlania i odkażania:

6,) zapełnienia środkórł, do udzielania pierl,szej pomocy w razie w_r,padku przy placyJ
ustalcnia okoliczności iprzyczyn rł,vpadku oraz Zastoso$,ania odpowiednich środków
zapobiegających podobnym wypadkom zgodnie ż obowiąującymi przepisami
wewnętrzn}mi:

7) egzekq,owania od kierowników, pracorł.ników i studentów stosowania instrukcji
i procedur, $paowadzonych przepisami wewnętrunymi, podcżas pracy z mateliałem
biologiczn,vm oraz w procesach wymagających stosoviania substancji chemicznych;

8) przeprolvadzalic badań i pomiarów czynnikórł, szkodliwych dla zdrorł,ia, rcjestrowanie
i pżechowlvanie ńy,likórv tych badań i pomiaró* oraż udostępnianie ich pracołnikom;

9) organizowania szkoleń ł zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich
pracowników i studcnlólv rozpoczvnających nąukę w uczelni,

§ 21

l , Do obowiązkólv każdego praco$nika należy:

a) Znać przepisy i zasady bezpieczeńst\\a i higieny pracy. brać udział w szkoleniu
i instruktażu Z tego zakesu oIaZ podda\ać się w]rnaganym egzaminom
sprawdzai ącym;
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b) wykonywać pracę \\, sposób Zgodny Z przepisami i Zasadami bezpieczęństwa
i higieny pracy omz stosować się do ł}dawanych w 1ym zakesie poleceń
i wskazówek przełożonych:

c) niezwłoczoie zawiadomić przełożonego o Zauważonym u,ypadku przy pracy albo
zagrożeniu życia lub zdrowia 1udzkiego oraz ostrzec współpracoł,1,Iików a takze inne
osoby znajduiące się \ł rejonie zagrożenią o grożącym niebęzpięczeńst\Ą ie.

2. O soba k ieruj ąca pracownikani j est obowiązana I

a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy;

b) organizować. pTzygotow}wać i prowadzić prace u\zględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zał,odolłl mi i innymi
chorobami związanymi z warrurkami środowiska placy;

c) egzekwo$ać przestrzeganie przez pracolłników przepisów i Zasad bezpieczeństwa
j hjgienv pracy:

d) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
a także o sprawność śIodkóu, ochrony zbiororł,ej i ich stosowanie zgodnie
z ptzeznaczeniem;

e) kierorłrrik jednostki dydaktvcznęi nie może dopuścic do prowadzenia zajęc ze
§tudentami bez nadzotu pracownika lub innej osoby, posiadaiĘcej odpowiednie
plzvgotowanje gwarantuiące przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami i zasadami
beżpieczeństwa i higieny pracy.

3, Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialn,v za bezpieczeństwo studentólv w trakcię
prowadzonych zajęć.

4. Prowadząc.v zajęcia jest obowiązany do sprawdzenia przed rozpoczęciem zajęć
i dopuszczeniem do nich studęntó\ł, czy stan laboratolium 1ub pracowni specjalistycznej
nie stwarza Zagrożenia dla życia i Zdrowia studentó\ł,.

5. Niedozwolone jest dopuszczanie studentó\ł do zajęć \ł laboratoriach i pracowniach
specjalistycznych, bez uprzedniego zaznajomienia ich z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązującym regulaminem porządkowym, Do
zaznaiomienia studentów ż t}mi przepisami i zasadami jest obowiązany prowadzący
zajęcia,

§22

1. Wstępn}m badaniom lekarskim podlegają:
a) osoby przyimowane do pracy;
b) praco\ł,nicy plzenoszeni na stano\łjska pracy, na których występują czynniki

szkod]iwe dla zdrowia lub wanrnki uciązliwe,

2. Pracownik podlega okesowym badaniom lekarskim. W przlpadku niezdolności do pracy
tm,ającej dłużej niż 30 &ri spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto
kontrolnym badaniom 1ekarskim $,celu ustalenia zdolności do wykony§ania prac) na
dotychczasowl,m stanowisku.

3. Do wykonlwarria pracy można dopuścić pracownika, który posiada aktuaine orzeczenie
lekarskie stwierdzające brak przeci\łlvskazań do pracy na okeślon}n staDowisku.
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:l, W razie stwierdzenia u pracownika chorob),' zawodorł,cj, nalez)- niezwłocznie uslnąć
czynniki powodujące chorobę zawodową, zastoso\łać inne niezbędne środki
zapobiegalvcze lrrb przenieść pracorłnika do innej placy.

§23

W Uniwers;.tecie Łódzkim obowiązuje następuiący tlyb Zapoznania pracovlików
z przepisami bezpieczeńst\ła i higieny plac) olaz ryzykiem za$,odo\łJ.nl, które wiqze się
z rłlkonl.waną pracą i sposobami ochrony przed zagrożeniami:

l, szkolenie \łStępne dla zatrudnionych pracowników obejmuje:

a) instruktź ogólny, w którym Zaznajamia się wszystkich norło zatrudnionych
pracorłników oraz studentów odblrłaiących praktykę studencką Z podsta\ł,owymi
przepisami i zasadami bezpieczeństrł,a i higieny pracy ł, tym z podsta\łow)mi
zasadami ochlony przeci\\pożalowei, a także Z zasadami udzielania pierwszej pomocy
ł, razie wlpadku:

b) instruktaz stano$,isko\ł}, przeprowaduany plzed dopuszczenięm do w;.konllłania
prac,v na okleŚlonym stanowisku zaperł,niając,v Zapoznanie Zatrudnianego praco\\rnika.
studenta odbywającego praktykę z czynnikami środowiska pracy występując) mi na
tych stanowiskach pracyj sposobami ochlony przed Zaglożeniami. jakie mogą
po\odować te cżynniki, ryzykiem zawodo\łym z*.iązanl,m z rłykonl.r,vaną pracą oraz
metodami bezpiecznego \łlkonywania pracy na t],ch stanowjskach;

2, szkolenic okresowe, mające na celu aktua]izację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności
$,dziedzinie bezpiecżeństwa i higieny pacy. odbywają:
a) osoby będące p€codawcani oraz inne osoby kierujące placownikami.

w szczególności kierorrnicy, mistrzowie i bl!,gadziścj rł okręsie 6 miesięcy od
rozpoczęcia pracy na danyn stanowisku a następnie nie rzadziej niż raz na 5 lat,

b) pracownicy zatrudnięni na stanowiskach robotniczych - w okesie 12 rniesięcy od
rozpoczęcia pracy na danym stanowisku a następnie nie rzadziej niżftzna3la'ta^

c) pracorłnicy inzynieryjnołechdczni, \\, lym proięktanci, konstruktorzy maszln
i imych urządzeń tecbnicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji - w okesie
12 miesięcy od rozpoczęcia pracv na danym stanowisku a następnie nie tzadziej niż
raz na 5 1at.

d) pracownicy służby bhp i irrne osohy wlkonując,v zadania tej służby - w okesie
12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym slano\ł.isku a następnie nie rzadziej niZ
ftz na 5 Iat,

e) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niełfmienieni w litęrach a-d, W kaórych
charakter pracy \Ą.iąże się z narźeni(]m na czymiki szkodliwe dla zdrowia, uciąźlił,e
lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością za bhp - w okresie 12 miesięcy od
rozpocżęcia pracy na danym stanowisku a następnie nie rżadziej niżftzna 6lat

3. odpis zaświadczenja pot{,icldzającego odbycie szkolenia okresowego w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, rłldancgo przez olganizatom szkolęnia jest
przechoqrwany rł. aktach osoborłlch pracorł,nika.

§21
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Za dopuszczenie placo\Ąnika do pracy bez przeszkolenia koniecznego na porłierzonym
stanowjsku plac), rł,zakesie bezpieczeństłl,a i higieny pracy, niezbędnych badań lekarskich
Wstępn}ch bądź okresorłl,ch. a lakże bcz przydziału dostosowanej do specyfiki wanurków
pracy odzieży ochronnej. sprzętu ochron,v osobistej i odzież) Iobocżej odpowiedzialność
spoczywa na bezpoślednjm pizełożon),m.

I]niwersytet Łódzki nie może wypowiedzięć ani fozwięać umo\ły o pracę w okesie
ciąZy. a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. chyba że zachodzą
przyczyny uzasadniające rozrł,iązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy. Przepisu
nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnlm nie przekaczającym.)ednego miesiąca,

Umowa o placę za\ł,alta na czas okeślony lub na czas rł;łonl,rvania okeślonej pracy
albo na okrcs próbny przekraczający jeden niesiąc. która uległaby lozwiązaniu po
upbvie hzecięgo miesiąca ciąży ulega przedfużeniu do dnia porodu.
Przepisu ust. 2 nje stosuje się do umowy o placę na czas określony Za!,aftej w celu
Zastępstwa praco\mika w czasiejego trsprawiedliwionej nieobecności rł pracy.

Nie wolno Zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uci€liwych lub szkod]jwych dla
zdrowia. wvmienionych \ł, \ł}kazie stanowiąclnrr załącznik do Regulaminu prac},

Kicrolnik komórki organizacl,jnej zobo\łiązany jest niez\\łocznię przenieść do innej
prac}, kobietę w ciąży:
1) zatrudnioną przy pracy szczególnie uciążliwej lub sżkodliwej dla zdrowia kobięt

u, ciąż1,.
2) \\, fazie stwięrdzenia pżez lekava, że Ze wźględu na sta! ciąży nie powir]na

ri}kon}T,ać dotychczasowej pracy,

Pracownicy przeniesionej do innej pracy na okes ciązy przystuguje:
1) dodatek qr.równarł,cz_y, o ilc zatrudnienie na innym stano$,isku jest powodem

obniźenia zarobków w okesie trwania pźyczyn zmiany zatrudnienia;
2) prawo do zatrudnienia na stano\łisko określone w umowie o prucę po ustaniu

przycz!,l uza]eżniającycl] pźeniesienie do innej pracy.

Pracorłnica w okesie ciąży ma prawo do korzystania z płatnych Zwolnień od pracy na
przeprowadzenie badń lekarskich z,aiazanych z cią'żą. () llę pTzedstalł,i odpowiednie
Zaświadczenie ]ekarskie, że badania takie są niezbędne i o ile tych badań nie można
przeprowadzić poza godzir]ami pracy,

Kobiety \ł,ciąży nie rłolno zatrudniać rł.godzinach nadliczbowych ani 1ł,porze nocnej.
Nic wolno także bezjej Zgody delego\łać poza stałe mięisce pracy,

Pracorłnika opiekującego sie dzieckiem do ukończęnia pżez nie 4 loku życia nie łołno
bez jego zgody zatrudniać W godzinach nadliczbow}ch. w poźe nocnej,
W systemie przerywanego czasu pracv o którym mowa w art. 139 Kodeksu Pracy, jak
ró*,nież delegolł,ać poża st.tłe mięiscę placy,

9,

2.

),

6

7.

8.

1,
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Rozdział XIII

Prześtrzegani€ obowiązk'u trzeźw ości

Zasady ogranicżenia palenia tytoniu

§26

Kicrownicy samodzielnych komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za stosorłanie
skutecznego systemu kontroli przestrzegania obowiązku trzeźwości na terenie miejsca
pracy,

system kontroli przestrzęgania obowiąZku trzeźwości po\łinien w szczególności
zapelł,niĆ:

1) niedopuszczenie do wykonywania pmcy, oraz do przeblwania na terenie
I]niwers}-tetu Łódzkiego pracownikó\! W stanie po spożyciu alkoho]u;

2) niezrł4oczrre i surowe reagowanie na przypadki spoź}.wania alkoholu w czasie pracj
ora.z odsuwanie od placy pracowników, którzy dopuścili się takiego przewidenia;

3) sprawdzenie w razie wątpliwości stanu trzeźwości pracownikó$.. a w pierwszej
koleiności tych osób. wobec których wl,maganv jest szczególny obowiązek
zachowania §, czasie pfacy pełnej sprauności psychicznej i |1zyaznę:, a z\\łaszcza|
osób \łfkonujących pracę w},magającą szczególnej spra\łlości psychoruchowej,
koncentracii i uwagi, np. operatorów d^ł,igóW, osób obsługujących pulpity
sterowniczę, Zatludnionych na $}sokości. zwłaszcza prży pracach energetycznych,

System kontroli przest.zegania obo\łiążku trżeźwości po\\.inien róvnież zapewnić
likwidację rł,szelkich możliwości \łtloszenia na teren Uniwers}tetu Łódzkiego bądź
rrzyskania tam napojów alkohololłych olaz ich spożywania \ł, czasie pracy. osoby
posiadające napoje alkoholowe przy wchodzeniu na teren Uni*ersytetu Łódzkiego mają
oborł,ivek przekazania ich do depozltu na pońierni.

Wnikliwą kontrolą na]eży także objąć system magMynowania oraz rłl,dawania
i zużlvania alkoholu metylowego i etylolł,ego w procesach naŃowo-badawczych.

§27
Pracowrricy, rł, stosuŃu do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ze stawili się do
pracy \ł,stanie po użyciu alkoholu lub spożywali alkohol w czasie placy. nie mogą być
dopuszczeni do pracy,

Wystarcżającą podstał,ą do podjęcia decyzji o niedopuszcżeniu do pracy
z konsekwencjami $},nikającymi z Kodeksu prac),. Ręgulaminu pracy i odpo\łiednich
przepjsów WewnęlTznych jest stwierdzenie przez osoby pełniące nadzór nad
pracownikan,i lub pracorłrrika agencji ochrony. że z zachowarlia pracownika, jego
wyglądu. zapachu wynika, że jest w stanie po użyciu alkoho]u. okoliczności stanowiące
podstawę takiej decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości, a na jego
żądanie należy zapęlł,nić przeprowadzenie badania stanu trzeźwości.

Badania do ustalenia żawafiości aikoholu w organizmie mogą być przeprowadzone na
żądanie pracownika i obejmują:
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l) badanie wyd,v-chanego powietrza.

2) badanie krwi,

3) badanie moczu,

4, Badanie stanu trzeźWości pracownika pź} uż,vcju probierza trzeźwości lub alkomatu
przepro§,adżają kięrownicy jednostek organizacyjnych i mistrzowie.

5, Pracownik fioże złżądać pźeplo\ładzenia badania okeślonego w ust. 4 \ł, obecności
osoby trzeciej, Z przebiegu badaoia sporządza się protokół, w którym opisuje się objarł1
i okoliczności uzasadnjające przepro\ł,adzenie badania.

6. Badania krwi i moczu na za\valtość alkoholu przeprowadza się we właścirłych
plaoówkach służiy zdrowia. zgodnie z odrębnlłli przepisami,

7. Kosźy zwiaZanę 7 badaniami określonymi w ust, 6 na żądanie pracownika ponosi
Uniwersytet Łódzki. W przypadku dodatniego *1niku badania. kosaami tymi
Uniu,ers}-tet Łódzki obci€a pracownika,

8. W razie niezgłoszenia przez pracownika żądania przeprowadzenia badń, o których mowa
\^,ust, 3, osoby okleślone w ust. 4, z ZasftZeżeniem okleślonym w ust, 1 i 2, mogą ustalić
naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości na podstawie inrrych przewidzianych
przepisami prawa środków, a rł, szczcgólności:

a) oświadczenia pracownika co do zarzuconęgo mu cz}inu,

b) zeżnan świadków,

c) ustaleń wvnikając,vch z opisu Zę\nętrznego,

d) oględzinlekarskich,

9, Z czymości, o których mowa W ust. 4, 6, 8 sporządza się protokół podpjs}\\any przez
pracolł,nika, którego badanie dotyczy. Protokół połinien rł, szczególności zawierać:

1) imię i nazwisko osoby Zgłaszającej naruszenie obowiązk! Izeźyiości przez
pracołrrika,

2,) dane osobowę pracownika oraz opis sposobu i okoliczności naruszenia przez niego
obo\ł,iążku trzeź\,ośoi,

3) wskazaniedoł,odórł,,

4) datę spo.Ządzenia protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół,

10. Protokół należy sporządzić nienłłocznie, ajego odpis doręczyć pracorłniko*i.

11. Kierownicy samodzielnych komórek organizacljnych oraz pracolłnicy agencji ochrony
mienia obowiązani są do wezrłania Policji lub Pogotowia Ratunkowego w sl,tuacji, gdy
pracownik w stanie nietrzeź\r}m swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia lrrb
znajduje się w okolicmościach zagrażających jego życiu lub zdrorł,iu albo zĘlaża
Zdro\\,iu lub życiu innych osób,

l2. W sYuacjach nieunormo\ł,anych postanowieniami ninjejszego legulaminu zastosowanie
mają odpowiednie afiykuły Kodeksu pracy oraz Ustaw},o w}cho§,aniu \\,trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmolłi z dnia 26 paździemika 1982 r,

§28
1, W llniwers}lecie Łódzkim obowiązuje zakaz palenia wyrobów Ętonjowych

w pomieszczeniach zamknięt}ch poza lłyodrębnionymi miejscami.
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2, Do wl,zrraczenia oraz oznakowania miejsc, w których można palić lłyroby t}toniowe oraz
oznakowania zakazu palenia zobołiązany.jest dyrektor centrum Gospodalczego.

Rozdzial xlv
Przepi§y końcowe

§29
1 , Regulamin pracy znajduje się w kazdej komórce orgarrizacyjnej Uniwęrs}tetu Łódzkięgo.
2. Kazdy przięty do pracy p.acoĘnik przed podjęciem pracy powinien zapoznac się

z treścią Regulaminu pracy i poświadczyć to własnoręcznFn cz}telnym podpisem.

3. We wszystkich spĘwach nie objętych Regulaminem pracy mają zastosowanie przepisy
pHł,a pracy.

4, Regulamin pracy wchodzi w życie po uprzednim uzgodnieniu z organizacjami
związkowymi i zatwierdzeniu przez Rektora po upłl.wie dwóch tygodni od porlania go
pracowtlikom do wiadomości w sposób plzyjęty \ł, Uniwen],1ecie Łódukim.

5. Regulamin pracy lnoże być zmieniony 1ylko po uzgodnieni! zmiar z organizacjami
związkow.l.rni,

§30
Traci moc Regulamin pracy Uniwers)tetu Łódzkiego z dnia 6 września i996 r, (ze zm.)

Łódź. dńu ...,! ł...,lł.,.łQ l?- { -.
1

'
Rektor

Uniwers)tętu Łódzkiego

Prol'. dr hab. imierz Nvkiel
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załączllk
do Regulaminu Pracy w UŁ

z dnia,. lł, l.ł., d0 1.1.'

Wykaz prac szczególnie uciązli\łych lub §zkodliwych dla zdrowia kobiet

I. Prace zrviązane z wysiłkiem firycznyrn i tlanspońem ciężarów olaz wymuszoną
pozycją ciała.
l. Wszystkie prace. przy których naj\ł,lższe wańości obciążenia pracą fizyczną, mierzone

wydatkiem enęrgetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kJ na zmianę
roboczą, a przy pracy dorywczej 20kJ/min.

2. Ręczne podnoszenie i pźenoszenię ciężarórł o masie przekraczaj ącej:
- 12 kg przy pracy stałęj.
- 20 kg - przy pracy dory\\czej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej),

3, Ręczna obsługa elementów urżądzeń (dźwigni. korb, kół sterołniczych itp,), przy której
rł5 magane je"t uzleie sil1 p rze kraczaj ącej ,

, 50 N przy pracy stałej
- 100 N przy pracy doryrłczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

,1. Nożna obsługa elementó§, urządzeń (pedalów, przycisków itp,), przy której wymagane
jest uzycie siły przekraczaj ącej:
120 N przv pracy stalej.
200 N - prz) pracy doryvazei (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

5. Ręczne przenoszenie pod górę po pochylniach i schodach, których maksymalny kąt
nachylenia przekracza 30" a wysokość 5 mehó§, ciężarów o masie przekraczającej
- 8 kg prą/ pracy stałej,
- 15 kg przy pracy dorywczcj (do,1 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

6, Pr,/eu.,żenie cię,,dróu o ma.ie lrzekraczajacej:- 50 kg pzy przewożeniu na taczkach jednokołowych.
- 80 kg przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i ,l-kołowych,
- 300 kg przy przewożeniu na \łóżkach po sz;łrach.

7 D|a lobiet $ ciąż) lub kalmiąc)ch piersią|
a) wszystkie prace, prz,v których najwyższe \,\.artości obcjążenia pracą fizyczną. mierzone

wydatkiem enelgetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczającą 2900 kJ
na zmianę roboczą;

b) prace wymienione u. pkt 2 i 6, jeżeli uTstępuje przekroczenie % okeślonych w nich
wartościi

c) prace w pozycji qrmuszonej;
d) prace ł,pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

TI. Prace n mikrolJimacie limn5 m. gorąc) m i zmiennym
Dla kobiel rł c'4,,1 lub kermi4c;ch piersią:
1) prace w warunłach, rł których wskaźnik PMV (przewidl,wana ocena średnia).

określany zgodnie z Polską Nonną, jest większy od 1.5,
2) prace w waruŃach, których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia),

okeślarrv zgodnie z Polską Nomą. jest mniciszy od -1,5,
3) prace rv środowisku, \ł, którym występuią nagłe zmiany temperatury powietrza

w zakesie przekraczającym 15"C.
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III. Prace rv halasie i drganiach
Dla kobiet rł,ciąży:
1) prace w waruŃach narażenia na hałas, którego:

a) poziom ekspozycji odnięsiony do 8-godzirmego dobowego lub do przeciętnego
tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekacza
wafiość 65 dB,
b) szczytowy poziom dźwięku C przekacza rvańość 130 dB,
c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wańość l10 dB.

2) prace w waruŃach narażenia na hałas inftadźwiękowy, którego:
a) ró\ł,1,Ioważn)r poziom ciśnjenia akustycznego skorygo$,any chaiall§rystyką
częstotliwościową G, odnjesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego
tygodniorłego. określonego w Kodeksie pracy. lłrymiaru czasu pńcy ptzekJacza
wartość 86 dB.
b) szcz)towy nieskolygowany poziom ciśnienia akustycznego plzeklacza \ł,ańość
135 dB"

3) prace w warunkach naraźenia na hałas ultradźrł,iękowy. którego:
a) Iównoważne poziomy ciśnienia akustycznego §,pasmach telcjowych o
częstotliwościach środkorłych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzirutego
doborł,ego lub do przeciętnego tygodniowego, okeślonego w Kodeksie pracy,
..łyniaru czasu pracy,
b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjołych o
częstotliwościou],ch środko\ł}ch od 10 kHz do ,ł0 kHz
- przek]aczają wańości podane §,tabe]i:

CżęślotliWość §odłowa pasm
RównowżDy poziom ciśiienia akustyc^ego
odniesiony do 8 godzinlc8o dobowego lub do
przeciętnego tygodniowego. określonego !v
K.dekśie ńracv i!łmiaru c7as nrac! ldB]

Maksyńalny pożion ciśnienia

10; l2,5l l6 l1 00

17 87 10

100 l02 )5
?o l07 30

4) prace w warunlach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny góme,
których:
a) wartość sum_v wektoro\łej skutecznych. ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń

drgń wyznaczonych dla trzech składorłych kieruŃowych X, Y, Z, przy 8-godzinn}m
działaniu drgan na organizm, pźekacza 1 m/s2,

b) nrŃslnalna wafiość suny wektororł,ej skutecznych, ważonych częstotliwościowo
przyśpicszeń d.gań \łfznaczonych dla trzech składo$,ych kieruŃowych X, Y, Z, dla
ekspozycji trwaiących 30 minut i kótszych, przeklacza 4 n..ls2,,

5) wszystkie prace w waruŃach narażenia na drgaoia o ogólnym oddział}.waniu na organizm
człowieka,

IV. Prace narażające na działanie pól elektromagn€tycznych, promieniowania
jonizującego i nadfioleto,wego oraz prac€ prz"v monitorach ekralowych:
l, D]a kobiet W ciąż,v:

a) prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wańości
dla strely bezpiecznej ;

b) prace Tv środowisku. \1 którym występuje przekoczenie % wartości naj\łyższych
dopuszczalnych natężeń plomienio\ł,ania nadfioletowego. określonych w przepisach
w sprawie naj\^},ższych dopuszczalnych stężeń i natężeń cżynników szkodliwych;
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c) pmce $, ł,afunkach narażenia na promieniou,anie jonizujące okeślonych w przepisach
prawa atomowego:

d) prace przy obsłudze monitorów elranowych powyżej 4 godzin na dobę.

2) Dla kobiet karmiących piersią prace w warunkach narażenia na promieniowanie
jonizujące okręś]onych w plzepisach prawa atomowego.

V. Prace pod ziemią, ponżej poziomu gruntu i na \łTsokości
1, Prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z \łiątkiem pracy:

a) na stanowiskach kierouniczych, nie wl,magaiącej stałego przebywania pod Ziemią
i wl,konywania pracy irzycznej,

b) w słuźbie zdrorłia.
c) \ł okresio studiów, \\, ramach szkolenia zawodowego,
d) w.vkonywanej dorywczo i nie wymagającej prac.v fizycznej_

2, Dla kobiet \ł ciązy|
a,) praca na wysokości - poza stał}mi galeriami. pomostami, podestami i innymi stałymi

pod\łf,ższeniami, posiadająclmi pełrre zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby
stosowania śIodków ochrony indl,widualnej przed upadkiem), oraz wchodzenje
i sclrodzenie po drabinach i klamrach,

b) prace rł, wl,kopach oraz w zbiomikach otwartych.

VI. Prace u podlrJż§zon) m lub obniżonym ciśnićniu
Dla kobiet 1Ą, ciąży lub karmiących piersią - prace nurków olaz wszystkie prace w
\łaruŃach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia,

VI. Prace w kontakcie ze szkodlinyni czynnikami biologicznymi
l, Dla lobiel \\ cia,/) lub karmiac)ch pier.ią:

a) prace stwarzające ryzyko zakażenia| \ł,irusem zapalenia wątroby typu B. §irusem ospy
wietrzlej i półpaśca, łirusem różyczki. \łirusem HIv, wirusem c}.tomegaiii, pałeczką
liste oz_v" toksoplumozą,

b) prace przy obsfudze z\łierżąt dotkniętych chorobami zakaźn},mi i inwazyjnymi.

VII. Prace w narażeniu na dzialanie szkodliłych substancji chemicznych
L Dla kobiet !Ą c:dż) lub kalrniac\ch pier.ią|

a) prace rl, narażęniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym
działaniu rakotwórczym. określonych w odrębnych przepisach"

b) prace w narażeniu na niżej $,1mienione substancje chemiczne niezależnie od ich
stężenia \ł, środo§,isku pracy:
- chloropręn,
- 2-etoksyętanol.
- e§lenu dwubromek.
- lęki c}-tostatyczne,
- mangan
- 2-metoksyetanol
_ olórł i jego zrł iazki organicu rc i nieorganiczne
- 1ec ijej .,\Ąiązki organic7ne i nieorganicale.
- svntetyczne estTogeny i progestelony.
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- węgla dwusiarczek
- preparaty do oclx,ony roŚlin

c) place w narażęniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w
środowisku pracy przekaczają wafiości 1/3 najłJższych dopuszczalnych stężeń,

\łII. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i p§ychicznyńi
Dla kobiel rł ciaż} lub (almiących plersią|

a) prace w Wymuszon}n Ą,tmie pracy (na przykład na taśmie),
b) prace wewnątrz zbiorników i kanałów,
c) prace stwalzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np, gaszenie

pożaró$,, udział \ł,akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutkóll arłarii, prace
z mate ałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze
roz4łodaików.
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