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REGULAMIN PRACY 

 
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. DR. E. WARMIŃSKIEGO 

SPZOZ W BYDGOSZCZY 
 
 
Podstawa prawna: art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998r. Nr 
21 poz. 94 z późn. zm.) 
 

Rozdział I 

Postanowienia wst ępne 

 
§ 1 

1.Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane 
z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 
2.Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, 
zajmowane stanowisko i rodzaj zawartej umowy o pracę. 
3.Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z Regulaminem. Oświadczenie, 
pracownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, którego wzór 
określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, zostanie dołączone do akt osobowych. 
4.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Wielospecjalistyczny Szpital 
Miejski im. Dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, zwanym dalej Szpitalem. 
 
 

Rozdział II 

Obowi ązki pracowników 

 

§ 2 

1.Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń 
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 
2.Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków 
służbowych. 
3.Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

a)przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 
b)przestrzegać Regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 
c)przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
przeciwpożarowych, 
d)dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których 
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 
e)przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 
f)przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 
g)poddawać się obowiązkowym badaniom lekarskim; 
h)noszenia wydanych przez pracodawcę  identyfikatorów; 
i)przestrzegania zarządzeń wewnętrznych. 

4.Zabrania się pracownikom: 
a)opuszczania stanowisk w czasie pracy bez zgody przełożonego, 
b)wnoszenia alkoholu na teren zakładu pracy, spożywania alkoholu na terenie zakładu pracy i 
przebywania na terenie zakładu w stanie po spożyciu alkoholu, 
c)palenia tytoniu na terenie całego zakładu pracy, 
d)operowania urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych mu obowiązków i 
czynności, 
e)samowolnego demontowania części urządzeń i narzędzi oraz ich naprawy bez specjalnego 
upoważnienia, 
f)samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń urządzeń, czyszczenia i naprawiania aparatów będących 
w ruchu lub pod napięciem elektrycznym. 

5.Za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, mogące stanowić podstawę do rozwiązania stosunku 
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pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika uważa się w szczególności przyczyny wymienione w ustępie 
poprzednim Regulaminu.  
6.Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien: 

1) otrzymać pisemną umowę o pracę określającą rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin 
rozpoczęcia pracy i przysługujące pracownikowi wynagrodzenie, a także zakres jego obowiązków, 
2) zapoznać się z regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy,  
3) odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpożarowych, a także potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi przepisami,  
4) otrzymać nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących na stanowisku pracy oraz być 
poinformowanym o sposobie posługiwania się tymi środkami,  
5) otrzymać nieodpłatnie niezbędną odzież i obuwie robocze,  
6)posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym 
stanowisku; 
7)przedłożyć popisaną kartę obiegową wydawaną przez Sekcję Służb Pracowniczych.  

7.Pracownik nowo zatrudniany na stanowisku pracy, na którym jest dostęp do danych osobowych, przechodzi 
szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, po zakończeniu którego podpisuje oświadczenie o jego 
odbyciu i obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych, a także otrzymuje stosowne upoważnienie 
do przetwarzania danych osobowych. 
8.Z chwilą rozwiązania stosunku pracy pracownik ma obowiązek pobrania z Sekcja Służb Pracowniczych 
karty obiegowej i uzyskania na niej właściwych wpisów świadczących o dokonaniu rozliczeń finansowych i 
materiałowych z pracodawcą, co nie zwalnia pracownika z odpowiedzialności w razie późniejszego 
ujawnienia się niedoboru.  
9.Wjazd na teren Szpitala prywatnym samochodem może nastąpić na podstawie plakietki identyfikacyjnej 
wydawanej pracownikom w Dziale Eksploatacji. Wydanie plakietki po raz pierwszy następuje nieodpłatnie, 
zaś za wydanie kolejnej plakietki pobiera się opłatę w wysokości określonej przez Dyrektora. 

 
§ 3 

1.Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości poprzez respektowanie zakazu 
spożywania alkoholu na terenie zakładu pracy i przebywania na terenie zakładu pracy w stanie po spożyciu 
alkoholu. 
2.Obowiązek sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników 
obowiązku trzeźwości ciąży na bezpośrednim przełożonym tych pracowników. 
3.W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po spożyciu 
alkoholu, stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy, jego przełożony obowiązany jest: 

1)nie dopuścić do pracy lub odsunąć od pracy takiego pracownika, 
2)podać pracownikowi do wiadomości okoliczności stanowiące podstawę decyzji, o której mowa w pkt 1), 
3)poinformować pracownika o przysługującym mu prawie żądania przeprowadzenia badania stanu jego 
trzeźwości, które może obejmować badanie wydychanego powietrza oraz badania krwi lub moczu, 
4)niezwłocznie zgłosić fakt naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości Dyrektorowi lub 
pracownikowi Sekcji Służb Pracowniczych.  

4.   Jeżeli pracownik nie żąda przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 3, ustalenie naruszenia przez  
      pracownika obowiązku trzeźwości następuje na podstawie wszelkich innych dostępnych środków, a w      
      szczególności: 

1) oświadczenia pracownika co do zarzuconego mu przewinienia, 
2) zeznań świadków, 
3) wyników ustaleń zewnętrznych (sposób zachowywania się pracownika, jego wygląd zewnętrzny); 
4) oględzin lekarskich. 

5.Z czynności, o których mowa w ust. 4 sporządza się niezwłocznie protokół, który powinien zawierać:  
1) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby zgłaszającej naruszenie obowiązku trzeźwości przez 
pracownika; 
2) dane osobowe pracownika oraz opis sposobu i okoliczności naruszenia przez niego obowiązku 
trzeźwości; 
3) wskazanie dowodów (oświadczenie pracownika, zeznania świadków, wyniki ustaleń zewnętrznych); 
4) datę sporządzenia protokołu i podpis osoby sporządzającej; 

       Do protokołu należy dołączyć opinię sporządzoną w wyniku oględzin, o których mowa w ust. 4 pkt 4. 
6.W razie zgłoszenia przez pracownika żądania przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu w 
organizmie, przełożony pracownika obowiązany jest umożliwić mu przeprowadzenie takiego badania. W razie 
przeprowadzania na żądanie pracownika badań na zawartość alkoholu, ustalenie naruszenia obowiązku 
trzeźwości następuje na podstawie wyników badań. Jeżeli wyniki badań na zawartość alkoholu potwierdzą, 
że pracownik stawił się do pracy po spożyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy, zostanie on 
obciążony kosztami związanymi z przeprowadzeniem tych badań.  
7.Protokoły sporządzone w związku z postępowaniem dot. stwierdzenia naruszania obowiązku trzeźwości 
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wraz z dołączonymi do nich dokumentami (wyniki badań na zawartość alkoholu w organizmie, notatki, opinie 
itp.) należy niezwłocznie przekazać do Sekcji Służb Pracowniczych, która zobowiązana jest dołączyć je do 
akt osobowych pracownika. Do protokołu dołącza się także dokumenty i adnotacje dotyczące dalszego 
przebiegu sprawy i podjętych w związku z tym czynności. 
8.Osoby posiadające przy sobie napoje alkoholowe mają obowiązek przekazania ich portierowi do depozytu 
pod rygorem nie wpuszczenia bądź usunięcia z zakładu pracy. Osobie, która przekazała napoje alkoholowe 
do depozytu portier wydaje pokwitowanie. Odebranie napoju alkoholowego z depozytu następuje za zwrotem 
pokwitowania. 
9.Postanowienia Regulaminu dotyczące trzeźwości i konsekwencji służbowych jego naruszenia stosuje się 
odpowiednio do narkotyków i innych podobnie działających środków odurzających. 
 

§ 4 

1.Po zakończeniu pracy pracownik jest zobowiązany zabezpieczyć pomieszczenia, sprzęt, narzędzia, 
materiały, dokumenty i inne przedmioty pracy oraz pozostawić miejsce pracy w należytym porządku. 
Pracownik opuszczający pomieszczenia pracy zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego stanowiska 
pracy, sprawdzenia i zabezpieczenia wszystkich urządzeń elektrycznych, gazowych i wodociągowych, 
zamknięcia okien i drzwi.  
2.Pracownik wychodzący z zakładu pracy obowiązany jest na żądanie pracodawcy lub osoby upoważnionej 
przez niego, poddać kontroli zawartości wynoszonych pakunków, toreb, teczek oraz odzieży. 
3.W przypadku odmowy poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2, pracodawca lub osoba przez niego 
upoważniona dokonuje zawiadomienia organów Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i w związku z 
tym wzywa organy Policji do dokonania kontroli, o której mowa w ust. 2. 

 

§ 5 

W Szpitalu obowiązuje zasada wydawania poleceń przez bezpośrednich przełożonych. W razie wydania 
polecenia przez przełożonych wyższego szczebla pracownik, który to polecenie otrzymał zobowiązany jest 
wykonać po zawiadomieniu swojego bezpośredniego. 

 

§ 6 

1.Informacji wychodzących na zewnątrz Szpitala w sprawach zarządzania, organizacji i finansowania 
jednostki udziela Dyrektor lub upoważnione przez niego osoby. Nie dotyczy to udzielania informacji w 
sprawach leczonych pacjentów, co regulują odrębne przepisy. 

2.Bez zgody Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej nie wolno wydawać na zewnątrz i 
udostępniać dokumentów i kserokopii zawierających tajemnicę służbową oraz związanych z ochroną dóbr 
osobistych, co regulują odrębne przepisy. 

 

Rozdział III 

Obowi ązki pracodawcy 

 

§ 7 

Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 
1)zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania 
pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 
2)organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez 
pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 
3)organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i 
pracy w ustalonym z góry tempie, 
4)przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony 
lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
5)zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6)terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, 
7)ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
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8)stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy, 
9)zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, 
10)stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, 
11)prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników, 
12)przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe 
pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem, 
13)wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 
14)informować pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a 
pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy. 
15)przeciwdziałać działaniom lub zachowaniom dotyczącym pracownika lub skierowanym przeciwko 
pracownikowi, polegającym na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, 
wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującym lub mającym na celu poniżenie 
lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (mobbing). 

§ 8 
1.Na wniosek pracownika pracodawca udostępnia do wglądu jego akta osobowe oraz inne dokumenty 
dotyczące stosunku pracy. 
2.Na prośbę pracownika pracodawca udostępnia do wglądu przepisy prawa pracy. 

 
Rozdział IV 

Równe traktowanie 

§ 9 

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na 
czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest 
niedopuszczalna. 
 

§ 10 
1.Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków 
zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w 
szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez 
względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. 
2.Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub 
pośrednio, z przyczyn określonych w ust. 1. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek 
pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub 
mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i 
rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do 
grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 10 ust. 1, chyba że 
postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, 
który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.  
3.Przejawem dyskryminowania w rozumieniu ust. 2 jest także: 

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w 
zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, 
2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i 
stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej 
atmosfery (molestowanie). 

4.Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze 
seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności 
pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub 
uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy 
(molestowanie seksualne). Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu 
seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu 
seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.  

 
§ 11 
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1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem ust. 2-4, uważa się 
różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 10 ust. 1 
Regulaminu, którego skutkiem jest w szczególności: 

1)odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy, 
2)niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo 
pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, 
3)pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe 

- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. 
2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia 
zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na: 

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 10 ust. 1, jeżeli rodzaj 
pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym 
postanowieniu są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, 
2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest 
to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników bez powoływania się na inną przyczynę 
lub inne przyczyny wymienione w § 10 ust. 1, 
3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na ochronę 
rodzicielstwa lub niepełnosprawność, 
4) stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, 
zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek. 

3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez 
określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników 
wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 10 ust. 1 Regulaminu, przez zmniejszenie na 
korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym postanowieniu. 
4. Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w ramach 
kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel działania pozostaje w 
bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione 
i usprawiedliwione wymaganie zawodowe. 
 

§ 12 
1.Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej 
wartości. 
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich 
nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie 
pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. 
3.Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych 
kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub 
praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. 

 
§ 13 

Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może 
powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić 
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez 
wypowiedzenia. Dotyczy to odpowiednio pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia 
pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu. 
 

 

Rozdział V 
CZAS PRACY  

 
§ 14 

1.Czasem pracy jest to czas określony w umowie o pracę, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji 
pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 
2.Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy 
znajdował się na stanowisku pracy. 
3.Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków. 
4.Wszystkich pracowników obowiązuje przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym. 
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5.Kierownicy komórek organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione są obowiązani prowadzić 
ewidencję czasu pracy. Zabezpieczoną dokumentację należy przechowywać w 
Oddziałach/Działach/Zakładach i udostępniać na każde żądanie pracownikom Sekcji Służb Pracowniczych w 
celu kontroli wewnętrznej i organom kontroli zewnętrznej. 
6.Czas pracy pracowników zaliczonych do całkowitego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
określają odrębne przepisy. 
7.Czas pracy kierowców określają odrębne przepisy. 

 
§ 15 

1.Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi: 
a) dla pracowników medycznych i innych pracowników działalności podstawowej oraz pracowników 
administracyjno-ekonomicznych i administracji technicznej - 7 godzin 35 minut na dobę i 37 godzin 55 
minut w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym, z 
zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt b) i c) oraz ust. 2 i 3 oraz § 16 ust. 7 i 8; 
b) dla pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z 
pacjentami - 6 godzin na dobę i 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 
przyjętym okresie rozliczeniowym. 
c) dla pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych w przyjętym okresie rozliczeniowym - 8 
godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 
przyjętym okresie rozliczeniowym. 

2.Czas pracy pielęgniarek, położnych, salowych, sanitariuszy zatrudnionych w Oddziałach 
zobowiązanych do zapewnienia całodobowej opieki nad pacjentem może być przedłużony do 12 godzin 
na dobę z zachowaniem tygodniowej normy czasu pracy, o której mowa w ust. 1 ppkt a). 
3.Czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (pracowni): 

a) radiologii,  
b) patomorfologii; 
c) fizykoterapii; 

- w zakresie określonym w ust. 5 art. 32 ustawy o ZOZ nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 
25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. 
Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych, dla których stosuje się skrócony czas pracy stanowi załącznik 
nr 4 do Regulaminu. 

4.Okres rozliczeniowy dla pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi trzy miesiące, z wyjątkiem 
pracowników administracyjno-ekonomicznych oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach 
pracy, dla których okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. 
5.Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie 
może przekroczyć w roku dla poszczególnego pracownika 250 godzin. 
 

§16 
1.Pracownicy  mogą być zatrudniani w systemie pracy zmianowej oraz – gdy jest to uzasadnione rodzajem 
pracy lub  jej organizacją mogą być zatrudniani w równoważnym czasie pracy. 
2.W równoważnym systemie czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin 
na dobę, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 ppkt b) i ust. 3. W takim przypadku wymiar czasu pracy pracowników, o 
których mowa w § 15 ust. 1 ppkt a) nie może przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w 
przyjętym okresie rozliczeniowym, a w stosunku do pracowników, o których mowa w § 15 ust. 1 ppkt c) - 
przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.  
3.Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 2, wynosi 3 miesiące. 
4.Po uzyskaniu akceptacji dyrektora zakładu, kierownik komórki organizacyjnej, na wniosek pracownika lub w 
innych uzasadnionych przypadkach może wprowadzić indywidualny czas pracy dla niektórych pracowników 
na stale lub okresowo, jeżeli nie spowoduje to zakłóceń w normalnym toku pracy. 
 

§ 17 
1.W przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym czas pracy nic może przekroczyć liczby godzin 
wynikających z pomnożenia normy dobowej czasu pracy, przez liczbę kalendarzowych dni roboczych z 
wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz niedziel i świąt przypadających w danym okresie rozliczeniowym. 
2.Czas pracy ulega obniżeniu w okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności 
pracownika w pracy przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności zgodnie z przyjętym 
rozkładem czasu pracy. 

 
§ 18 

1. Przedłużony wymiar czasu pracy do 12 godzin na dobę uzasadniony organizacją i rodzajem pracy Szpitala 
stosowany jest, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 ppkt. b i ust. 3, do pielęgniarek zmianowych, laborantów, 
położnych, salowych i sanitariuszy. 
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2. Przedłużony czas pracy w granicach określonych w ust. 1 ustalają harmonogramy pracy określające dla 
poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym. 
3. Zmiana harmonogramów (grafików) nie wymaga zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w ust. 1, wymiar czasu pracy: 

a) pracownic w ciąży, 
b) pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 bez ich zgody - nie może przekraczać 8 godzin 
na dobę. 

5. Pracownicy zmianowi i na dyżurach nie mogą opuścić stanowiska pracy przed przybyciem zmiennika. 
6. Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące. 
 

§ 19 
1.Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny mogą być 
zobowiązani do pełnienia w Szpitalu dyżuru medycznego. 
2.Czas pełnienie dyżuru, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do czasu pracy. 
3.Praca w ramach pełnienia dyżuru medycznego może być planowana również w zakresie przekraczającym 
normę 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Do pracy w ramach pełnienia 
dyżuru stosuje się przepisy art.151 i art. 1511 KP. 
4.Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny mogą być, 
po wyrażeniu na to zgody na piśmie, zobowiązani do pracy w Szpitalu w wymiarze przekraczającym 
przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (tzw. klauzula opt-out). 
5.Okres rozliczeniowy, w wypadku o którym mowa w ust. 4 wynosi 3 miesiące. 
6.Pracodawca - Szpital nie może podejmować działań dyskryminujących wobec pracowników, którzy nic 
wyrazili zgody, o której mowa w ust. 4. 
7.Pracownik może cofnąć zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym 
okresie rozliczeniowym informując o tym pracodawcę na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

 
§ 20 

1.Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. 
2.Odpoczynek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy: 

a) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy; 
b) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony 
mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 

3.Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny dobowy okres odpoczynku, o którym mowa w ust. 1, powinien 
być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego. 
4.Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W przypadku 
zmiany pory wykonywania pracy w związku z przejściem pracownika na inną zmianę zgodnie z ustalonym 
rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie 
może być jednak krótszy niż 24 godziny. 
5. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, maja prawo korzystać z 15 
minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy. Czas rozpoczynania i zakończenia przerwy 
śniadaniowej ustalają kierownicy komórek organizacyjnych w porozumieniu z pracownikami. 
 

§ 21 
1.Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, mogą 
zostać zobowiązani do pozostawania poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń 
zdrowotnych. 
2.Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 
3.W przypadku wezwania do zakładu opieki zdrowotnej zastosowanie mają przepisy dotyczące dyżuru 
medycznego. 
 

§ 22 
1.Niedziela i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę lub 
święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6.00 w tym dniu a godz. 6.00 dnia następnego, a w 
przypadku pracowników wykonujących zawód medyczny pomiędzy 7.00 w tym dniu a godziną 7.00 dnia 
następnego. 
2.Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę lub święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny 
dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 
3.Pora nocna obejmuje czas pracy pomiędzy godz. 22.00 a 6.00 dnia następnego. 
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4.Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze 
nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest 
pracującym w nocy. 
5.Pracownikowi wykonującemu prace w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą 
godzinę pracy w porze nocnej w wysokości określonej przepisami kodeksu pracy. 
6.Dniami wolnymi od pracy wynikającymi z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są  soboty, z 
zastrzeżeniem § 18 ust. 2. 

 
§ 23 

1. Kierownik komórki organizacyjnej prowadzi na bieżąco ewidencję i kontrolę czasu pracy podległych sobie 
pracowników oraz prowadzi i przechowuje ewidencję czasu pracy pracowników.  
2. Ewidencję prowadzi się w formie Indywidualnej Karty Czasu Pracy.  
3. Indywidualna Karta Czasu Pracy, o której mowa w ust. 2, winna ona obejmować: 

a) dobowy czas pracy pracownika, 
b) ewentualną pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, 
c) pracę w niedzielę, święta, dni wolne od pracy, 
d) nieobecności pracownika w pracy, jak np. choroba, urlopy, 
e) polecenia wyjazdu służbowego i czas pracy w trakcie takich delegacji; 

4.Kierownik komórki organizacyjnej, opracowuje do 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy 
harmonogram czasu pracy poszczególnych pracowników na dany okres. 
5.Harmonogramy pracy ustala się z uwzględnieniem dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy. 
6.Ustalając harmonogram czasu pracy nie wolno planować pracy w godzinach nadliczbowych. 
7.Rozkład czasu dyżuru medycznego ustalany jest zgodnie z miesięcznym harmonogramem przedstawionym 
do 25 dnia miesiąca poprzedzającego. 
8.Szczegółowy rozkład czasu pracy, godzin rozpoczynania i kończenia pracy komórek organizacyjnych i 
pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy Wielospecjalistycznego Szpitala 
Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszcz określa załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy. Godziny 
rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się 
indywidualnie. 

 
Rozdział VI 

Urlopy pracownicze 
§ 24 

Prawo do urlopu 

1.Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. 
Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. 
2.Pracownik, podejmujący pracę po raz pierwszy, w tymże roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu z 
upływem każdego miesiąca w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowanym roku.  
3.Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. 
 

§ 25 

Wymiar urlopu 

1. Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi: 
a) 20 dni roboczych – jeżeli pracownik zatrudniony jest mniej niż 10 lat 
b)26 dni roboczych - jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat 

zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 
2. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w 
wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w tym roku. 
 

§ 26 

1.Pracodawca nie ustala planu urlopów. Urlopy wypoczynkowe udzielane są na wniosek pracownika, w 
terminach uzgodnionych z bezpośrednim przełożonym, z wyjątkiem urlopu „na żądanie”. Wniosek urlopowy z 
akceptacją bezpośredniego przełożonego winien być złożony niezwłocznie do Sekcji Służb Pracowniczych. 
2.Za wykorzystanie przez pracowników urlopów wypoczynkowych w terminach określonych zgodnie z ust. 1 
odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych. 
3.Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w 
danym dniu. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części 
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dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do 
wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być 
udzielony urlop.   
4.Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku, co najmniej 
jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
5.Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego 
kwartału następnego roku kalendarzowego, co nie dotyczy urlopu „na żądanie”. 

 
§ 27 

Urlop na żądanie 

1. Pracownikowi przysługuje urlop „na żądanie”. 
2. Pracodawca jest obowiązany udzielić „na żądanie pracownika” i w terminie przez niego wskazanym nie 

więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie może zostać zgłoszony 
najpóźniej w dniu kalendarzowym, przy czym pracownik powinien zgłosić swe żądanie najwcześniej jak 
to możliwe, przed godziną, w której pracownik powinien rozpocząć pracę zgodnie z obowiązującym go 
rozkładem czasu pracy. 

3. Dopuszcza się wykorzystanie urlopu „na żądanie” w częściach. 
4. Urlop „na żądanie” przysługuje w danym roku kalendarzowym i wlicza się do wymiaru urlopu, o którym 

mowa w § 25 Regulaminu. 
5. Urlopu „na żądanie” udziela się pracownikowi, w tym zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy w 
wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.  

6. Wniosek o udzielenie urlopu „na żądanie” należy zgłosić bezpośredniemu przełożonemu.  
7. Wniosek o udzielenie urlopu „na żądanie” można złożyć w każdej formie, w szczególności osobiście, 

telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faksem, przez SMS.  
8. Po stawieniu się do pracy pracownik potwierdza korzystanie w danym dniu z urlopu „na żądanie” poprzez 

złożenie wniosku na piśmie w Sekcji Służb Pracowniczych. Wniosek ten podpisuje także bezpośredni 
przełożony. 
 

§ 28 

Wnioski o urlop 

Wnioski o urlop należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem wraz z akceptacją bezpośredniego 
przełożonego. 

§ 29 

Urlop bezpłatny 

Pracownikowi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny. 
 

§ 30 

Urlop macierzy ński, ojcowski i wychowawczy 

Pracownikowi udziela się urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami prawa.  
 

Rozdział VII 

Sposób potwierdzania przez pracownika przybycia i o becno ści  
w pracy oraz usprawiedliwianie nieobecno ści w pracy 

 

§ 31 

Obowi ązek potwierdzenia obecno ści 

1.Każdy z pracowników, o ile co innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa pracy, ma obowiązek 
potwierdzenia na piśmie własnoręcznym podpisem swego przybycia do pracy na liście obecności. 
2.Nadzór nad potwierdzeniem obecności pracowników sprawują kierownicy komórek organizacyjnych, w 
których zatrudnieni są ci pracownicy. Nieobecność pracownika w pracy jest odnotowana na liście obecności 
przez bezpośredniego przełożonego. 
3.Punktualne przybycie do pracy oznacza obecność na stanowisku prac w pełnej gotowości do wykonywania 
pracy. 
4.Opuszczenie stanowiska pracy lub zakładu w czasie pracy wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego 
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przełożonego. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed zakończeniem danej zmiany, bądź w czasie 
godzin pracy jest zabronione. Niedopuszczalna jest również samowolna, bez zgody przełożonego, zmiana 
stanowiska pracy i wyznaczonych godzin pracy. 
5.Wyjście w czasie pracy poza teren zakładu może nastąpić za zgodą pracodawcy bądź osoby przez niego 
upoważnionej. 
6.Przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy jest dopuszczalne jedynie za 
pisemną zgodą pracodawcy. 

 
§ 32 

1.Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, 
jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. 
2.W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany 
niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, 
nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. 
3.Pracownik może dokonać powiadomienia pracodawcy osobiście, przez inną osobę, telefonicznie lub za 
pośrednictwem innego środka łączności (faks, mail), albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia 
uważa się wtedy datę stempla pocztowego. 
4.Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 2 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami 
uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, 
zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym 
zdarzeniem losowym. 
5.Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie 
pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy. 
 
 

§ 33 

Dowody usprawiedliwiaj ące nieobecno ść w pracy 

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: 
1)zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie  
z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, 
2)decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu 
chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami, 
3)oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania 
przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia 
żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, 
4)imienne obowiązkowe wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ 
właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu 
terytorialnego, sądy, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w 
charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację 
potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie, 
5)oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej 
w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 11 godzin, w warunkach uniemożliwiających 
odpoczynek nocny. 

 
§ 34 

Zwolnienie od pracy 

1.Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli 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 w szczególności na czas obejmujący: 

a)2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka 
pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 
b)1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, 
teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego 
bezpośrednią opieką. 

3.Pracownikowi wychowującemu dzieci do lat 14 przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy w ilości 2 dni 
(bez względu na ilość dzieci) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 
4.Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości określonej 
odrębnymi przepisami. 
5.Zwolnienia od pracy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych regulują odrębne przepisy. 
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§ 35 

Usprawiedliwianie nieobecno ści 

1.Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić swą nieobecność z tytułu niezdolności do pracy z powodu 
choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności sprawowania opieki nad chorym 
członkiem rodziny, doręczając pracodawcy zaświadczenie lekarskie nie później niż w ciągu 7 dni od jego 
otrzymania. 
2.Doręczenie zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa wyżej jest niezależne od zawiadomienia, o którym 
mowa w § 41. 
3.W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, trwającej dłużej niż 30 dni, pracownik jest 
zobowiązany poddać się kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy 
na dotychczasowym stanowisku. Skierowanie na badania wydaje bezpośredni przełożony. 
 

§ 36 

Zastępstwo 

Zasady zastępowania pracowników nieobecnych regulują zakresy czynności pracowników. W razie braku 
odpowiedniego uregulowania decyduje przełożony nieobecnego pracownika. 

 

§ 37 

1.Załatwianie spraw nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy. 
Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub 
rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela bezpośredni przełożony lub 
Dyrektor Szpitala, gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia. 
Zwolnienie to winno być odnotowane w zeszycie wyjść prywatnych lub utrwalone w inny sposób dopuszczony 
przez pracodawcę z zaznaczoną godziną wyjścia i powrotu, a nadto winno być odnotowane w ewidencji 
czasu pracy o ile nie nastąpiło odpracowanie w biegnącym okresie rozliczeniowym. 
2.Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli 
odpracował czas zwolnienia w okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce ta nieobecność. Czas 
odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. Czas odpracowania winien być odnotowany w 
zeszycie wyjść prywatnych lub utrwalone w inny sposób dopuszczony przez pracodawcę z zaznaczoną 
godziną wyjścia i powrotu. 
 
 

Rozdział VIII 

Obowi ązki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpo żarowej  

oraz informacje o ryzyku zawodowym 

 

§ 38 

Obowi ązki pracodawcy 

1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na 
zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom 

spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237
11

 § 2 Kodeksu pracy. 
2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności 
pracodawca jest obowiązany: 
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,     
    wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, 
3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki  
    podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod  
    uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, 
4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym   
    uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ  
    czynników środowiska pracy, 
5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz  
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    pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych, 
6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad  
    warunkami pracy, 
7)zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 
8)przeprowadzić szkolenie wstępne pracownika przystępującego do pracy. 
9)przekazywać pracownikom informacje o: 

a) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach 
pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych 
sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, 
b) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia 
zagrożeń, o których mowa w ppkt a, 
c) pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie 
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 

10)zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i 
ewakuacji pracowników,
11) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

12)zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
3. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:

1) niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu 
zapewnienia im odpowiedniej ochrony, 
2) niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce 
bezpieczne.

4. W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:
1) wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne,
2) do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.

5.W przypadku doznania przez pracownika urazu w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi, 
pierwszej pomocy udziela Ogólna Izba Przyjęć. 
 

§ 39 

  Obowi ązki pracownika  
Do obowiązków pracownika należy w szczególności: 

1)znać i przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i 
instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 
2)wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 
3)dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy, 
4)stosować zgodnie z przeznaczeniem środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 
5)poddawać się wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 
6)niezwłocznie zawiadomić przełożonego o wypadku przy pracy w zakładzie pracy, albo zagrożeniu życia 
lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie 
zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 
7)współdziałać z pracodawcą, przełożonymi i innymi przedstawicielami pracodawcy w wypełnianiu 
obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
§ 40 

Obowi ązki osoby kieruj ącej pracownikami 
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

1)organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2)dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
3)organizować przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 
4)dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
5)egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6)zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. 



 

 

 
§ 41 

Informacje o ryzyku zawodowym 

1.Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z 
wykonywaną pracą. 
2.W zakładzie pracy występują następujące zagrożenia czynnikami szkodliwymi: 

a)czynniki fizyczne, 
b)czynniki chemiczne,  
c)czynniki biologiczne, 
d)czynniki rakotwórcze i mutagenne., 

3.Szczegółowych informacji o ryzyku zawodowym występującym w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych są obowiązani udzielać ich kierownicy w oparciu o opracowane ryzyko zawodowe dla 
czynników wymienionych w ust. 2. 

 
§ 42 

Wyposa żenie pracowników w odzie ż, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej 
1.Pracownikom Szpitala przysługują: odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej zgodnie z 
opracowaną zakładową tabelą norm przydziału i zużycia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
roboczej stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu.  
2.Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. 
3.Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze przydzielone pracownikowi przez pracodawcę 
stanowią własność pracodawcy i powinny być używane przez pracowników w miejscu pracy zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
4.Przewidziane w Tabeli normy są minimalnymi okresami używalności środków ochrony indywidualnej, 
odzieży i obuwia roboczego. Mają na celu wyłącznie ustalenie planowanych potrzeb ilościowych szpitala. 
Odzież i obuwie robocze powinny być używane do czasu utraty cech użytkowych w stopniu 

uniemożliwiającym dokonanie naprawy, a środki ochrony indywidualnej do czasu utraty cech ochronnych 
podanych w ateście. 

5.Okresy używalności odzieży są ustalone w miesiącach kalendarzowych, a odzieży ocieplanej wydawanej 
na sezon zimowy – w liczbie okresów zimowych, przy czym okres zimowy liczy się od 1 listopada do 31 
marca każdego roku. Okres użytkowania poszczególnych sortów odzieżowych liczy się od chwili ich pobrania 
przez pracownika. 
6.Dział Eksploatacyjny prowadzi przydział odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej objętych tabelą 
norm, prowadzi ewidencję (kartoteki) osobistego wyposażenia, wystawia dokument wydania oraz rozlicza 
pracowników z pobranej odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej. 
7.Odzież robocza oraz obuwie wydane, ewidencjonuje się  na kartotekach indywidualnych. 
8.W przedwczesnego zużycia obuwia, odzieży lub środków ochrony indywidualnej, należy zużyte sorty 
przedstawić komisji, która sporządza protokół przedwczesnego zużycia sortów odzieżowych. 
9.W skład komisji, o której mowa w ust. 8, wchodzą: 
a) pracownik prowadzący kartoteki; 
b) pracownik Działu Logistyki; 
c) pracownik Magazynu; 
d)  specjalista ds. BHP. 
10.Komisja dokonuje oceny dalszej przydatności obuwia, odzieży i środków ochrony indywidualnej 2 razy w 
miesiącu,  tj. pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. 
11.Wydanie nowych sortów odzieżowych, a zwłaszcza obuwia przed upływem okresu używalności może 
nastąpić jedynie po stwierdzeniu przez komisję, że dotychczas użytkowane sorty uległy przedwczesnemu 
zużyciu. 
12.Przy ustalaniu rzeczywistego czasu używania odzieży i obuwia, uwzględnia się czas przepracowany wraz 
z urlopem wypoczynkowym, z wyłączeniem innych okresów nieobecności pracownika w pracy, trwającym 
jednorazowo ponad jeden miesiąc. 
13.Podane w Tabeli okresy użytkowania w miesiącach lub okresach dotyczą pracowników zatrudnionych na 
pełnym etacie. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, przedłuża się  okres 
używalności przydzielonych przedmiotów proporcjonalnie do czasu pracy(przez pomnożenie czasu zużycia 
przez odwrotność czasu pracy np. 12 m-cy * 8/7 godz.). 
14.Odzież i obuwie ochronne i robocze nie mogą być przydzielone pracownikom zatrudnionym w pracy 
biurowej. Dopuszcza się jedynie stosowanie odzieży dyżurnej (fartuchów białych) w maksymalnej ilości 1 szt. 
Na pracownika do zużycia, w przypadku gdy pracownik ma bieżący kontakt z oddziałem i poradniami, co 
winno być być potwierdzone przez jego bezpośredniego przełożonego. 
15.Środki ochrony indywidualnej mające na celu zabezpieczenie pracownika przed działaniem czynników 
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia(9występujących w czasie pracy), powinny być używane i 
konserwowane według wskazań zawartych w instrukcji producenta, załączonej do każdego wyrobu. 



 

 

16.Zakład pracy nie może scedować na pracownika obowiązku zaopatrzenia w odzież i obuwie robocze 
przez wypłacenie mu rekompensaty pieniężnej, za którą następnie pracownik we własnym zakresie 
kupowałby odzież i obuwie robocze. 
17.Używanie własnej odzieży i obuwia przez pracownika nie jest dozwolone przy pracach związanych z 
pacjentem, bezpośrednia obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych, przy pracach ze środkami 
chemicznymi, promieniotwórczymi oraz materiałami zakaźnymi. 
18.Odzież i obuwie robocze wydane do stałego, indywidualnego używania, którego po upływie okresu 
używalności, ustalonego w szczegółowej  tabeli norm zachowały cechy użytkowe, powinny być przez 
pracownika nadal używane zgodnie z przeznaczeniem, do czasu zużycia. 
19.Pracownicy po raz pierwszy zatrudnieni w szpitalu na umowę o pracę, nabywają uprawnienia do 2 
kompletów odzieży (dotyczy okresu letniego) i 1 pary obuwia roboczego z przystąpienia do pracy. Wydanie 
następnego kompletu odzieży roboczej następuje na zasadach określonych w tabeli norm przydziału. 
20.Dla pozostałych pracowników, tzn. nie wymienionych w ust. 19, przydział nowej odzieży i obuwia 
roboczego następuje zgodnie z tabela norm przydziału. 
21.Szpital może przydzielić pracownikom używany sprzęt ochrony osobistej, jeżeli przedmioty te zachowały 
właściwości ochronne lub użytkowe, są czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymaganiom 
higinieniczno- sanitarnym – do zużycia. 
22.W razie utraty, zniszczenia lub przedwczesnego zużycia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego, szpital – po sporządzeniu protokołu konieczności przez komisję, jest obowiązany wydać 
pracownikowi niezwłocznie inne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze przewidziane w tabeli 
norm. Jeżeli utrata, umyślne zniszczenie lub przedwczesne zużycie tych przedmiotów nastąpiło z winy 
pracownika, jest on zobowiązany uiścić kwotę obliczoną na podstawie następującego algorytmu: 
 
    wartość zakupu 
   X  = ----------------------------- * okres pozostały do końca okresu użytkowania 
    okres użytkowania   (w m-cach) 
    (w m-cach)  
23.W razie rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest obowiązany zwrócić środki ochrony indywidualnej, 
odzież i obuwie robocze. 
24.Odzież robocza nie podlega zwrotowi w razie: 
a) śmierci pracownika; 
b) używania tych przedmiotów  przed rozwiązaniem stosunku pracy przez okres przekraczający 75% okresu 
używalności określonego w tabeli norm. 
25.Do obowiązków pracownika należy utrzymywanie w należytym stanie przydzielonych mu środków ochrony 
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 
26.Konserwacja środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, ich odkażanie, naprawa oraz 
pranie odzieży ochronnej i roboczej należy do obowiązków Szpitala. 
27.Powierzenie pracownikowi prania,  konserwacji, odpylania i odkażanie przedmiotów  i odzieży roboczej 
jest niedopuszczalne. 
28.Do wykonywania krótkotrwałych prac oraz czynności inspekcyjnych, w czasie których może ulec 
zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież, a także ze względu na bezpieczeństwo pracy, przydziela się 
używane środki ochrony indywidualnej. 
29.Do odzieży roboczej i obuwia roboczego zalicza się przedmioty przeznaczone do użytku podczas 
wykonywania pracy, umożliwiające  zachowanie higieny i wymogów sanitarnych oraz ochronę wytwarzanego 
lub przetwarzanego produktu. 
30.Szpital przydziela środki ochrony indywidualnej wykonywane według wzorów zatwierdzonych przez 
Centralny Instytut Ochrony Pracy, zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Szpital przydziela 
odzież roboczą i obuwie robocze wykonywane zgodnie z przepisami  zawierającymi wymagania dla odzieży i 
obuwia roboczego. 
 

§ 43 
Szkolenia okresowe 

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się raz na 3 
lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w 
roku. Dla pozostałych pracowników szkolenia te przeprowadzane są raz na 5 lat. 

 
§ 44 

1.Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie 
przełożonego, jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi 
takim niebezpieczeństwem innym osobom, Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa 
zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o 
tym niezwłocznie przełożonego. 
2.Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach 
o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 



 

 

 

Rozdział IX 

Ochrona pracy kobiet 

§ 45 
Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia określonych 
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

§ 46 

Wykaz prac wzbronionych kobietom 

W zakładzie pracy kobietom zabronione są następujące prace: 
1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną mierzone wydatkiem 
energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 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. Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której wymagane jest 
użycie siły przekraczającej: 

1)50 N – przy pracy stałej, 
2)100 N – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 

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

1)120 N – przy pracy stałej, 
2)200 N – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 

5. Ręczne podnoszenie pod górę – po pochylniach, schodach, itp., których maksymalny kąt nachylenia 
przekracza 30 stopni, a w wysokości 5 m - ciężarów o masie przekraczającej: 
1)8 kg – przy pracy stałej,godzinę w czasie zmiany roboczej). 

6. Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej: 

1) 50 kg – przy przewożeniu na taczkach jednokołowych, 

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

3) 300 kg – przy przewożeniu na wózkach po szynach. 
Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą 
przewożenia ciężarów po powierzchni równiej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym:  
2)2% - przy pracach wymienionych w pkt. 1 i 2 
3)15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na  

1)1% - przy pracach wymienionych w pkt. 3. 
W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt. 1 i 2, masa 
ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach. 

 

§ 47 

Wykaz prac wzbronionych kobietom w ci ąży i w okresie karmienia 

W zakładzie pracy kobietom w ciąży i w okresie karmienia zabronione są następujące prace: 

1. Wszystkie prace, przy  których  najwyższe wartości  obciążenia  pracą  fizyczną, mierzone wydatkiem 
energetycznym netto na wykonanie pracy przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą.  

2. Prace wymienione w ust. 2-6, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości. 

3. Prace w pozycji wymuszonej. 

4. Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej. 

5. Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego  
i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych: 

1) kobietom w ciąży: 

-prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartość  
dla strefy bezpiecznej, 

-prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych  
dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach  



 

 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy, 

-prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określonych w przepisach prawa 
atomowego, 

-prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę. 

2) kobietom w okresie karmienia – prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące 
określonych w przepisach prawa atomowego. 

6. Prace w mikroklimacie gorącym i zmiennym: 

-prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia) określany zgodnie z PN 
(Polską Normą) jest większy niż 1,5 lub mniejszy niż 1,5, 

-prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza przekraczającym 150 C.  

7. Prace w hałasie: 
1)kobietom w ciąży: 

-prace w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu do 8 – godzinnego dnia pracy, 
mierzony zgodnie z Polską Normą, przekracza 65 dB. 

8. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi: 

-prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i 
półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczka listeriozy, taksoplazmoza. 

9. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych: 

-prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i prawdopodobnym działaniu rakotwórczym 
określonych w odrębnych przepisach, 

-prace w narażeniu na substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy: 
formaldehyd, aceton, ksylen, cytostatyki, tlenek etylenu. 

 

§ 48 
1.Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. 
2.Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 
3.Pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do czterech lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w 
godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. 
4.Niedozwolone jest zatrudnianie przy pracy z lekami cytostatycznymi kobiet w ciąży i w okresie karmienia 
piersią. 

§ 49 
Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży: 
1.zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży, 
2.w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna 
wykonywać pracy dotychczasowej. Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.  

 

§ 50 
1.Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do 
czasu pracy. 
2.Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. 
Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. 
3.Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. 
Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. 

Rozdział X 

Terminy, miejsce, czas i sposób wypłaty wynagrodze ń 
 

§ 51 
1.Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik 
zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. 
2.Pracownicy otrzymują wynagrodzenie i inne należności ze stosunku pracy, płatne miesięcznie z dołu, 10-
dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
3.Jeżeli termin płatności wynagrodzenia przypada w dzień wolny od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w 
dniu poprzedzającym. 
4.Wynagrodzenia pracowników oraz inne należności przekazywane są na konto osobiste w banku 



 

 

wskazanym na piśmie przez pracownika, za jego zgodą lub wypłacane są do rąk pracownika w kasie Szpitala 
przy ul. Szpitalnej 19 w godzinach 10.00 – 14.00 lub za pośrednictwem poczty. 
5.Pracownik otrzymuje dowód rozliczeniowy określający wysokość zarobków i potrąceń. 
6.Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu tylko należności określone w przepisach Kodeksu 
pracy. 

Rozdział XI 

Wyró żnienia i nagrody 

 

§ 52 

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i 
podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą 
być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa 
się do akt osobowych pracownika.  

 

Rozdział XII 

Odpowiedzialno ść porz ądkowa 

 

§ 53 
1.Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, Regulaminu pracy, obowiązków 
pracowniczych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 
pracodawca może stosować: 

a) karę upomnienia, 
b) karę nagany. 

2.Za naruszenie obowiązków pracowniczych uważa się w szczególności: 
a) nieprzestrzeganie przepisów bhp i p.poż., 
b) spóźnianie się do pracy lub samowolne opuszczania stanowiska pracy bez usprawiedliwienia, 
c) nie wykonywanie poleceń przełożonych związanych z realizacją obowiązków służbowych, 
d) wykonywania w godzinach służbowych prac nie związanych z zadaniami służbowymi, 
e) złe lub niedbałe wykonywanie pracy oraz umyślne uszkodzenie sprzętu i aparatury, 
f) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy, 
g) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, 
h) stawienie się do pracy pod wpływem  narkotyków lub innych podobnie działających środków 
odurzających, a także ich spożywanie w czasie pracy, 
i) obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych, podwładnych, współpracowników, pacjentów 
i ich rodzin, 
j) przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

3.Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów 
przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie 
nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę 
pieniężną. 
4.Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności nie 
może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą 
przewyższać 10-tej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu 
potrąceń. 
5.Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 54 
Zasady stosowania kar 

1.Kara nie może być stosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku 
pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia, 
2.Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Pracownika wysłuchuje 
Dyrektor lub z jego upoważnienia, bezpośredni przełożony pracownika. 
3.O zastosowanej karze Dyrektor zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia 
obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o 
prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się w aktach 
osobowych pracownika. 
4.Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw, jeśli zastosowanie 
kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje 



 

 

Dyrektor po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie 
odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. 
5.Pracownik, który wniósł sprzeciw może w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu 
wystąpić do Sądu Pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. 
6.Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po 
roku nienagannej pracy. Dyrektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek organizacji związkowej 
reprezentującej pracownika uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. 

 

§ 55 
Członkowie samorządów zawodowych (w szczególności lekarskiego, pielęgniarskiego i aptekarskiego) 
podlegają także odpowiedzialności zawodowej przed sądami samorządowymi za postępowanie sprzeczne z 
zasadami etyki zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu, na podstawie 
odrębnych przepisów. 

 

Rozdział XIII 

Przepisy ko ńcowe 

 

§ 56 
 
1.W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 
2.Regulaminu pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników oraz 
po wyczerpaniu procedury uzgadniania z zakładowymi organizacjami związkowymi.  
3.Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy 
 

ROZKŁAD  CZASU  PRACY  PRACOWNIKÓW  ZATRUDNIONYCH 

W WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. DR. E . WARMIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY  
 
Czas pracy pracowników wynosi: 

1.Pracownicy ekonomiczno – administracyjni, osoby z atrudnione na samodzielnych stanowiskach  

      7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godz. 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym   

       tygodniu pracy, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od  

             7,oo do godziny 14,35. 

2.Pracownicy wykonuj ący zawód medyczny nie wymienieni w nast ępnych punktach: 

-7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godz. 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
pracy, w trzymiesięcznym  okresie rozliczeniowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,oo do 
godziny 14,35. 

 

3.Pielęgniarki i poło żne w oddziałach szpitalnych  pracują w równoważnym systemie czasu pracy w i 
w systemie pracy zmianowej. Czas pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę i nie może 
przekroczyć przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 
trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem pracy,: 

I zmiana – w godzinach od   7,00 do godziny 19,00; 

II zmiana - w godzinach od   19,00 do godziny 7,00; 

        - pielęgniarki Oddziału Chirurgii: 

              I zmiana – w godzinach od   6,30 do godziny 18,30; 

II zmiana - w godzinach od   18,30 do godziny  6,30; 

 

4.Pracownicy Działu Centralnej Sterylizacji i DDD:  – 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 
godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w  trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem pracy. 

Kierownik, koordynująca  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,oo do godziny 14,35. 

laborant: I zmiana w godzinach od 7,00 do 19,00  

              II zmiana w godzinach od 19,00 do 7,00  

Popołudniowa zmiana w godzinach od 11,30 do 19,05 

 

5.Pracownicy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Ba kteriologii i Pracowni Serologicznej 

-Asystenci - 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, w godzinach 7,00 do 14,35 od 
poniedziałku do piątku lub pracują w równoważnym systemie czasu pracy w i w systemie pracy zmianowej, w 
którym czas pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę i nie może przekroczyć przeciętnie 37 godzin 
55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym 
zgodnie z harmonogramem pracy,: 

I zmiana – w godzinach od   7,30 do godziny 19,30; 

      II zmiana - w godzinach od   19,30 do godziny 7,30; 

-technicy chemicy, sekretarki medyczne  – 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na 
tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, w godzinach 
7,00 do 14,35 od poniedziałku do piątku,  



 

 

-technicy – 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem pracy,  
od poniedziałku do piątku, soboty w godzinach 7,00 – 14,35 – w zamian za inny dzień wolny od pracy; 

I zmiana – w godzinach od   7,oo do godziny 14,35 

II zmiana –  w godzinach od  14,35 do godziny 19,00 

III zmiana – w godzinach od 19.00  do godziny 7.00 

 

6.Pracownicy Zakładu Radiologii: 

-technicy, pielęgniarki – 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym 
tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem pracy, od poniedziałku 
do piątku  

I zmiana – w godzinach od   7,30 do godziny 12,30 

II zmiana –  w godzinach od 12,30 do godziny 17,30 

 
- sekretarka medyczna - 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godz. 55 minut na tydzień w 
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w trzymiesięcznym miesięcznym okresie rozliczeniowym, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od  7,oo do godziny 14,35. 

 

   7. Pracownicy Pracowni Tomografii Komputerowej: 

-lekarze, technicy, pielęgniarki - 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem pracy,  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do godziny 13,00 

 

   8.  Pracownicy Zakładu Hemodynamiki : 

-   lekarze, technicy, pielęgniarki - 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie  

    pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem    

     pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do godziny 13,00 

 

9.    Pracownicy Zakładu Fizjoterapii: 

-Kierownik, asystenci, technicy,  jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki 
stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów - 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin 
na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym  zgodnie z 
harmonogramem pracy, od  poniedziałku do piątku  

I zmiana – w godzinach od   7,oo do godziny 12,00 

II zmiana –  w godzinach od  10,00 do godziny 15,00 

-     mgr rehabilitacji  - 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godz. 55 minut na tydzień w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy, w trzymiesięcznym miesięcznym okresie rozliczeniowym, od poniedziałku 
do piątku w godzinach od  7,oo do godziny 14,35. 

 
 

10. 10. 10. 10. Pracownicy Zakładu Patomorfologii: 

-     lekarze, technicy, laboranci, preparatorzy  – 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w     

      przeciętnie pięciodniowym tygodniu w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym pracy od poniedziałku do  

      piątku w godzinach od 7,oo do godziny 12,00 

-sekretarka medyczna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do godziny 14,35. 

 

11. 11. 11. 11. Pracownicy Działu Eksploatacyjnego: 



 

 

-Pracownicy obsługi technicznej i gospodarczej – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w 
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym od poniedziałku do 
piątku: w godzinach od 7,oo do godziny 15,oo. 

-Pracownicy obsługi magazynu odpadów medycznych: 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w 
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym zgodnie z 
harmonogramem pracy ustalonym w zmianowym rozkładzie obejmującym niedziele, święta i dni ustawowo 
wolne od pracy 

-Konserwator urządzeń technicznych – elektryk dyżurny  – pracuje w równoważnym systemie czasu pracy w i 
w systemie pracy zmianowej, w którym czas pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę i nie może 
przekroczyć 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem pracy: 

 

              a/ od poniedziałku do piątku:  

      I zmiana  – w godzinach od   6,oo do godziny 14,oo 

II zmiana –  w godzinach od 14,oo do godziny 22,oo 

III zmiana – w godzinach od 22,00 do godziny 6,00 

       b/ soboty, niedziele i święta: 

I zmiana  – w godzinach od   6,oo do godziny 18,oo 

II zmiana –  w godzinach od 18,oo do godziny 6,oo 

-Hydraulicy, ślusarze – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym 
tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym od poniedziałku do  w godzinach 7.00 – 15.00 
bądź w zmianowym systemie czasu pracy zgodnie z harmonogramem pracy: 

I zmiana  – w godzinach od   6,oo do godziny 14,oo 

II zmiana –  w godzinach od 14,oo do godziny 22,oo 

III zmiana – w godzinach od 22,00 do godziny 6,00 

dyżur w sobotę  w godzinach 7,00 – 15,00 – w zamian za inny dzień wolny od pracy, w dni świąteczne i 
niedziele dyżur pod telefonem w razie poważnej awarii. 

 

- telefonista – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym w zmianowym 
rozkładzie obejmującym niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy: pracują w równoważnym systemie 
czasu pracy  i w systemie pracy zmianowej. Czas pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę i nie 
może przekroczyć przeciętnie 40 godzin na tydzień zgodnie z harmonogramem pracy,: 

I zmiana – w godzinach od 7,00 do godziny 14,00 

II zmiana – w godzinach od 14,00 do godziny 21,00 

III zmiana – w godzinach od 21,00 do godziny 7,00 

 

-Kierowca – obowiązuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879) 
– 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 
miesięcznym okresie rozliczeniowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,oo do godziny 15,oo. 

 

12. 12. 12. 12. Pracownicy Działu Utrzymania Czysto ści i Transportu Wewn ętrznego: 

pracują w podstawowym lub równoważnym systemie czasu pracy  i w systemie pracy zmianowej:  

1) 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godz. 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym 
tygodniu pracy, w trzymiesięcznym  okresie rozliczeniowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,oo 
do godziny 14,35, zgodnie z harmonogramem pracy, z wyjątkiem  

 

 



 

 

-pracownicy magazynów bielizny brudnej – 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na 
tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym od 
poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy w godzinach od   6,oo do godziny 13,35, w dni 
wolne od pracy od godziny 7,00 do godziny 12,00 w zamian za inny dzień wolny od pracy; 

 

-pracownicy magazynów bielizny czystej – 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na 
tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym od 
poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy w godzinach od   6,00 do godziny 13,35, w dni 
wolne od pracy od godziny 7,00 do godziny 12,00 w zamian za inny dzień wolny od pracy; 

 

-pracownicy szatni chorych – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym od poniedziałku do piątku zgodnie 
z harmonogramem pracy w godzinach od   8,00 do godziny 16,00; 

-sprzątaczki Pawilonu administracji - w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy od godziny 14,00 do godziny 
21,35. 

 

2) Czas pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę i nie może przekroczyć przeciętnie 37 godzin 55 
minut  na tydzień w systemie pracy zmianowej zgodnie z harmonogramem pracy w trzymiesięcznym  okresie 
rozliczeniowym: 

I zmiana – w godzinach od   6,30 do godziny 18,30; 

II zmiana - w godzinach od  18,30 do godziny  6,30;    

 

13. 13. 13. 13. Poradnie przyszpitalne :  

        -  Asystenci, pielęgniarki, położne, rejestratorki medyczne  – 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 
godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, w godzinach 7,00 do 14,35 od poniedziałku do piątku,  

       - asystenci , pielęgniarki Poradni Alergologicznej – jak wyżej z wyłączeniem dwóch dni w tygodniu 
według ustalonego corocznie harmonogramu pracy poradni, gdy czas pracy ustalony jest od godziny 11,25 
do godziny 19,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy 

 
 
 
..................................................................................... 
            Imię i Nazwisko 
 
.................................................................................... 

         stanowisko 
 
.................................................................................... 
           ( komórka organizacyjna ) 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią niniejszego Regulaminu Pracy  

i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 
 
Bydgoszcz, dnia ..................... 20......r. 
 
 
           ................................................... 

      czytelny podpis pracownika  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy 
 
 

Zakładowa tabela norm przydziału i zu życia  
środków ochrony indywidualnej oraz odzie ży i obuwia  roboczego 

 
 

   Lp.  

 

Stanowisko pracy  

 

Zakres wyposa żenia : 

R – robocze  

O – ochronne  

 

Przewidywany okres  
używalno ści w 

miesi ącach/sezonach  i do 
zużycia 

- 1 kpl 

 

   1.  

Lekarz, 

Lekarz stażysta,  

Pielęgniarki, Położne, Koordynator 
Izby Przyjęć, Pracownicy: Zakładu 
Fizykoterapii, Sterylizacji, 
Laboratorium, Bakteriologii, 
Serologii, Patomorfologii, Apteki, 
RTG,  

Logopeda, Sekretarki medyczne, 
Rejestratorki medyczne, Sanitariusz, 
Salowe, Pomoc laboratoryjna, 
Preparator, 

 

1.R – Ubranie robocze 

 (żakiet i spódnica  

 lub żakiet i spodnie 
 lub marynarka i spodnie)  

2.R – Obuwie profilaktyczne 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

   2. 

 

Ratownik medyczny, Kierowca 
transportu medycznego,  

 

1.   R – Spodnie męskie letnie  

2.   R – Obuwie skórzane letnie 

3.   R –  Obuwie skórzane zimowe 

4.   R – Zestaw odzieży całorocznej:  

      - kurtka  wierzchnia całosezonowa 

      - spodnie 

      - bluza polar 

      - koszulka bawełniana – T-shirt 

5.  O  - okulary p/słoneczne – Kierow. 

     transp.medycznego 

 

12 

12 

3 sezony 

 

3 sezony 

24 

24 

6 

 

d.z. 

 

    3. 

 

Specjalista 

ds. żywienia, Pracownik  magazynu 
bielizny, Magazynier, Szatniarz, 
Sprzątaczka, Konserwator sprzętu 
elektromedycznego 

 

1.R – Ubranie robocze 

(fartuch bawełniany lub 

Żakiet lub marynarka) 

2.   R – Obuwie profilaktyczne 

 

12 

12 

4. Archiwista 1.R – Ubranie robocze 

(fartuch bawełniany lub 

Żakiet lub marynarka) 

2. R – Obuwie profilaktyczne 

3. O – rękawice bawełniane 

12 

 

 

12 

d.z. 

    

   5. 

Pracownicy obsługi techniczno-
gospodarczej, kierowca transportu 

 

1. R - Ubranie robocze: 

 

 



 

 

wewnętrznego     -spodnie ogrodniczki, 

    -bluza zapinana, 

    -czapka męska letnia 

2. R – Ubranie robocze ocieplane: 

    -spodnie, 

    -kurtka, 

    -czapka męska, 

    -rękawice 

3. R - Koszula flanelowa 

4. R - Koszulka bawełniana – T-shirt 

5. O - Kurtka p/deszczowa 

6. R - Obuwie letnie 

7. R - Obuwie zimowe 

8. R - Buty filcowe oblewane gumą 

9. O – Okulary p/słoneczne – 
Kierowca Transp.wew. 

18 

18 

18 

 

3 sezony 

3 sezony 

3 sezony 

3 sezony 

6 

6 

3 sezony 

2 sezony 

2 sezony 

3 sezony 

d.z. 

 

   6.  

 

Pracownik nadzoru technicznego  

 

1.R – Fartuch bawełniany 

 

24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy 
 

 
Wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych, 
dla których stosuje si ę skrócony czas pracy 

 
 

Zakład Radiologii  
 -  kierownik zakładu 

 - starszy asystent, asystent  

 - kierownik zespołu techników 

 - starszy technik, technik  

 - starszy pielęgniarka , pielęgniarka  

 

Zakład Patomorfologii   

- kierownik zakładu  

- starszy asystent, asystent 

- starszy technik, technik 

- starszy laborant, laborant  

- preparator, prosektor  

 

Zakład Fizjoterapii  

- kierownik zakładu  

- starszy asystent, asystent 

- starszy technik, technik 

- niewidomy masażysta  

 

Zakład Hemodynamiki  

- kierownik zakładu  

- starszy asystent, asystent 

- starszy technik, technik 

- starsza pielęgniarka, pielęgniarka  

 

Pracownia Tomografii Komputerowej  

- kierownik pracowni  

- starszy asystent, asystent 

- starszy technik, technik 

- starsza pielęgniarka, pielęgniarka 

 

 
 
 



REGULAMIN PRACY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA 
MIEJSKIEGO IM. DR. E. WARMIŃSKIEGO SP ZOZ W BYDGOSZCZY   

 
ZARZĄDZENIE NR 137/2010 

Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskieg o 
im. dra Emila Warmi ńskiego SP ZOZ w Bydgoszczy 

z dnia 15.12.2010 r. 
 

w sprawie Regulaminu pracy 
 
 
 
Działając w oparciu o przepis art. 1042 § 1 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
W Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy wprowadzam 
Regulamin Pracy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

1. Wykonanie niniejszej zarządzenia powierzam Sekcji Służb Pracowniczych, która obowiązana jest do 
przekazania kopii niniejszego zarządzenia wraz z załącznikiem kierownikom poszczególnych komórek 
organizacyjnych, osobom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy, a także zakładowym 
organizacjom związkowym. 

2. Treść niniejszego zarządzenia wraz z załącznikiem podlega zamieszczeniu w dniu 17.12.2010 r. na 
dysku W. 

3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych są zobowiązani do zapoznania podległych sobie 
pracowników z treścią niniejszego Zarządzenia oraz załącznika w dniu 17.12.2010 r.  

4. Fakt otrzymania niniejszego Zarządzenia wymaga pisemnego potwierdzenia odbioru przez kierowników 
poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach 
pracy. 

 
§ 3 

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracownikom w sposób 
określony w § 2, tj. z dniem 1 stycznia 2011 r. 
 

§ 4 
Z dniem 1.1.2011 r. traci moc Regulamin wewnętrzny określający zasady gospodarowania odzieży roboczej, 
ochronnej i sprzętem ochrony osobistej, jej użytkowaniem oraz przydziałem wprowadzony zarządzeniem nr 
121/09 z dnia 15.9.2009 r. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.12.2010 r. 



REGULAMIN PRACY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO 
IM. DR. E. WARMIŃSKIEGO SPZOZ W BYDGOSZCZY  
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Aneks nr 1 

do Regulaminu pracy 

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E . Warmińskiego 

w Bydgoszczy 

z dnia 7.2.2011 r. 

 

 

Działając na podstawie przepisu art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. 

U. 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi 

wprowadza się w Regulaminie pracy następujące zmiany: 

 

§ 1 

Zmianie ulega postanowienie § 53 ust. 2 pkt j) Regulaminu Pracy, które  następujące brzmienie: 

„j) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej.”

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pracy nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

Zmiany wprowadzone niniejszym aneksem wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZARZĄDZENIE NR 39/2011 
 
 

Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 
im. dra Emila Warmińskiego  SP ZOZ w Bydgoszczy 

z dnia 30.03.2011r. 
 

w sprawie Regulaminu pracy 
 
 
Działając w oparciu o przepis art. 1042 § 1 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 
1. W Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dra Emila Warmińskiego SP ZOZ          

w Bydgoszczy wprowadzam zmiany w Regulaminie pracy w brzmieniu określonym 
aneksem nr 1 do Regulaminu pracy stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia.  

2. Zarządzam podanie treści aneksu nr 1 do Regulaminu pracy do wiadomości w dniu 
30.03.2011r. 

 
§ 2 

 
1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekcji Służb Pracowniczych, która 

obowiązana jest do przekazania kopii niniejszego zarządzenia wraz z załącznikiem 
kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych, osobom zatrudnionym na 
samodzielnych stanowiskach pracy, a także zakładowym organizacjom związkowym.  

2. Treść niniejszego zarządzenia wraz z załącznikiem podlega zamieszczeniu w dniu 
30.03.2011 na dysku W.  

3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych są zobowiązani do zapoznania 
podległych sobie pracowników z treścią niniejszego zarządzenia oraz załącznika          
w dniu 30.03.2011r.  

 
§ 3 

Aneks nr 1 do Regulaminu pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go 
do wiadomości pracownikom w sposób określony w § 2, tj. z dniem 14 kwietnia 2011r.  
 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 














