
Załącznik 

do Zarządzenia nr Or.IV.0050.346.2017 
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 
 z dnia 14.06.2017 r.    

ANEKS nr 9 

DO REGULAMINU PRACY URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

 
1. W Rozdziale VI „Czas pracy”  § 31 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Przed upływem czasu pracy nie wolno opuszczać miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego.      
 2.  Zakazuje się wykorzystywania przez pracownika komputera służbowego oraz służbowej poczty  
      elektronicznej do celów prywatnych oraz prywatnej poczty elektronicznej dla celów służbowych. 
 3.  Dopuszcza się kontrolę pracy pracownika przy wykorzystaniu służbowego komputera.  
 4.  W celu zachowania bezpieczeństwa, porządku oraz prawidłowej organizacji pracy na terenie  
      Urzędu Miasta znajduje się monitoring wizyjny. Kamery umieszczone są w widocznych  miejscach,  
      gdzie nie można naruszać prawa pracownika do prywatności.  
 5.   Dopuszcza się kontrolę monitoringu wizyjnego.”. 

    
2. W Rozdziale VI „Czas pracy” § 33 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Indywidualny rozkład czasu pracy  

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy 
w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty pod warunkiem, że zastosowanie 
indywidualnego czasu pracy nie utrudni funkcjonowania Zakładu pracy oraz Wydziału, w którym 
pracownik jest zatrudniony. 

2. Ruchomy rozkład czasu pracy 
1) W stosunku do pracowników dopuszcza się możliwość wprowadzenia ruchomego rozkładu  

czasu pracy, który przewiduje różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie  
z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy. 

2) Rozkład ten wprowadzany jest na pisemny wniosek pracownika w ramach systemu czasu pracy, 
którym pracownik jest objęty i wymaga zgody Pracodawcy. 

3) W ramach ruchomego rozkładu czasu pracy wykonywanie pracy w tej samej dobie  
      pracowniczej nie stanowi  pracy w godzinach nadliczbowych. 
4) Wykonywanie pracy zgodnie z ruchomym rozkładem czasu pracy nie może naruszać prawa 

pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.” 
 
3. W Rozdziale VI „Czas pracy” § 36 otrzymuje brzmienie: 
 
„1.Rozkład czasu pracy pracowników jest następujący: 
    1) Podstawowy system czasu pracy: 
        Pracownicy zatrudnieni:  
         a)   na Portierni – zgodnie z harmonogramem: 
               I zmiana 6.00 -14.00, II zmiana 14.00 – 22.00 
         b)   na stanowisku sprzątaczki: w godz. 14.00 – 22.00 
         c)   na stanowisku konserwatora: w godz. 7.00 – 15.00 
         d)   gońcy w godz. 09.00 – 17.00 
         e)   w Straży Miejskiej: 
               Komendant Straży Miejskiej w godz. 07.00 – 15.00 
               Referat Administracyjny w godz. 07.00 – 15.00 
               Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, Referat Prewencji, Referat ds. Wykroczeń  
               w systemie zmianowym zgodnie z harmonogramem: 
               I zmiana:  06.00 – 14.00 
               II zmiana: 14.00 – 22.00 
               III zmiana: 22.00 – 06.00 
               IV zmiana: 07.00 – 15.00 
               V zmiana:  07.30 – 15.30 
 
      2) Równoważny system czasu pracy: 



         a) Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta wykonują pracę: 
             - w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7.30 – 15.30 
             - w czwartki w godz. 7.30 – 17.00 
          - w piątki w godz. 7.30 – 14.00 
         - sala obsługi w godz. 7.30 – 15.30 (od 15.00 do 15.30 w biurach) w poniedziałki, wtorki,  
            środy 
         - sala obsługi w godz. 7.30 – 17.00 w czwartek, 
         - sala obsługi w godz. 7.30 – 14.00 w piątki. 
        b) na stanowisku kierowcy, konserwatora pobierającego opłatę parkingową w Strefie Płatnego 

Parkowania na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
bezpośredniego przełożonego. 

        c) Referat Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej w systemie zmianowym zgodnie  
            z harmonogramem. 
            I zmiana:  06.00 – 14.00 
            II zmiana: 14.00 – 22.00 
            III zmiana: 22.00 – 06.00 
            IV zmiana: 07.00 – 15.00 
            V zmiana:  07.30 – 15.30 
            VI zmiana: 08.00 – 20.00 
            VII zmiana: 20.00 – 08.00 
        d) Pracownicy zatrudnieni w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych wykonują pracę: 
            - w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7.30 – 15.30 (od 13.00 do 15.30 bez obsługi  
              interesanta), 
            - w czwartki w godz. 7.30 – 17.00 (od 7.30 do 12.00 bez obsługi interesanta) 
            - w piątki w godz. 7.30 – 14.00 (od 13.00 do 14.00 bez obsługi interesanta) 
 
  3) Zadaniowy system czasu pracy: 
      a) w odniesieniu do pracowników,  dla  których jest to uzasadnione rodzajem i organizacją pracy  
          może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. 
      b) zadaniowy system czasu pracy może być ustalony w umowie o pracę lub w formie aneksu  
          do umowy o pracę. 
 

2. Kierując się potrzebami służby Komendant Straży Miejskiej może ustanowić inny rozkład czasu 
pracy. 

3. Dopuszcza się zmianę harmonogramu czasu pracy, za jednodniowym uprzedzeniem w razie 
nieprzewidzianej nieobecności pracownika w pracy tj. m.in. choroby, opieki nad dzieckiem, opieki 
nad innym członkiem rodziny, urlopu, urlopu na żądanie, czy innej usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy. 

4. Harmonogram sporządza się na okres co najmniej 1 miesiąca i przekazuje do wiadomości 
pracownikom co najmniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem miesiąca. 

5. Harmonogram czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy 
ustala bezpośredni przełożony.”. 

 
 
4. W Rozdziale VII „Praca w godzinach nadliczbowych” § 40 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w niedzielę i święto należy 

udzielić innego dnia wolnego od pracy:  

1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowym poprzedzających lub 
następujących po takiej niedzieli, a gdy nie jest to możliwe do końca okresu rozliczeniowego, 

2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego. 

2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę i święto do 
końca okresu rozliczeniowego, pracownikowi samorządowemu przysługuje wg jego wyboru czas 
wolny w tym samym wymiarze albo wynagrodzenie. 

3. Za pracę w dzień wolny od pracy wynikający z zasady pięciodniowego tygodnia pracy należy  
udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy do końca danego okresu rozliczeniowego.”. 

 



5. W rozdziale XVI „Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony  
     przeciwpożarowej” § 85 otrzymuje brzmienie: 

 
    „Na terenie Urzędu Miasta zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia  
     nowatorskich  wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.” 
 
 
6. Załącznik nr 1 „ Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet”  
    otrzymuje  nowe brzmienie: 
 
 „Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała 
 
1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem  
     energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5.000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy  
     dorywczej - 20 kJ/min. 
    Uwaga: 1 kJ = 0,24 kcal. 
2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej: 
    1) 12 kg - przy pracy stałej, 
    2) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 
3. Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia  
    przekracza 30

o
, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej: 

    1) 8 kg - przy pracy stałej, 
    2) 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 
4. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej 80 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3  
    i 4-kołowych. 
    Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego  
     i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie  
     przekraczającym 2% - przy w/w pracy.”.   
 

7. W rozdziale XIX „Prace wzbronione kobietom” § 96 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy  

     wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176 kodeksu pracy, wzbronionej takiej  

     pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub  

     niebezpieczne, jest obowiązany  przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe,  

     zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. 

2. Wykaz prac  uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży  

   i karmiących dziecko piersią stanowi załącznik Nr 4.”. 

 
8. Dodaje się załącznik Nr 4 o treści:                                                                                                                                           
 

„WYKAZ PRAC  UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA 
KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ 

 
 
I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów 
1. Dla kobiet w ciąży: 
    1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone  
         wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą,  
         a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania  
         takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) – 7,5 kJ/min, 
     2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg, 
     3) ręczne przenoszenie pod górę: 
         a) przedmiotów przy pracy stałej, 
         b) przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1, 
     4) przewożenie ładunków na wózku wielokołowym poruszanym ręcznie; 
     5) prace w pozycji wymuszonej; 



     6) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas  
         spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie  
         powinna nastąpić 15-minutowa przerwa, 
     7) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin  
         na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo  
         przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa,  
         wliczana do czasu pracy. 
 
2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią: 
    1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone  
        wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na zmianę roboczą,  
        a przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1 – 12,5 kJ/min; 
     2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej: 
         a) 6 kg – przy pracy stałej, 
         b) 10 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1, 
     3) ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość ponad 4 m  
         lub na odległość przekraczającą 25 m; 
     4) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których  
    
          maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie  
          przekraczającej 6 kg; 
      5) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których  
           maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie  
          przekraczającej: 
          a) 4 kg – przy pracy stałej, 
          b) 6 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1, 
     6) przewożenie ładunków o masie przekraczającej 90 kg – przy przewożeniu na wózku 3- i więcej  
          kołowym po terenie o nachyleniu nie przekraczającym 5% lub 70 kg – po terenie o nachyleniu  
          większym niż 5%. 
     Wyżej podane dopuszczalne masy ładunku obejmują również masę urządzenia transportowego 
      i dotyczą przewożenia ładunków po powierzchni równej, twardej i gładkiej. W przypadku  
      przewożenia ładunków po powierzchni nierównej lub nieutwardzonej masa ładunku łącznie z masą  
      urządzenia transportowego nie może przekraczać 60% podanych wartości; 
 
II. Prace w narażeniu na hałas  
     Dla kobiet w ciąży prace w warunkach narażenia na hałas, którego: 
          a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego  
              tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza  
              wartość 65 dB, 
          b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB, 
          c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB; 
 
III. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi 
      Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 
      prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy  
      wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy,  
      toksoplazmą; 
 
IV. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych 
      Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 
      1) prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin w jednej lub kilku z następujących klas  
           lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi  
          rodzaj zagrożenia: 
          a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341), 
          b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351), 
          c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria                     
              szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią  
              (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), 
          d) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370,  
              H371) 



           – niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy; 
       2) prace w narażeniu na substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy  
           o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę. 
 
V. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi 
    1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 
        1) prace w wykopach; 
        2) inne prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, w tym gaszenie  
            pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii. 
    2. Dla kobiet w ciąży – praca na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi  
        stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości (bez  
        potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie  
        i schodzenie po drabinach i klamrach.”. 

 
 




