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ROZDZIAŁ I 

 

Przepisy wstępne 

 

§ 1. 

 

Regulamin 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 i zajmowane stanowisko. 

 

§ 3. 

 

Pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z regulaminem; oświadczenie o 

zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostanie dołączone do 

akt osobowych. 

 

§ 4. 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 pracodawcy - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Fiat Auto Poland S.A. reprezentowany 

przez Dyrektora Personelu i Organizacji, 

 spółce – rozumie się przez to Fiat Auto Poland S.A, 

 zakład, miejsce pracy – rozumie się pomieszczenia zajmowane przez Spółkę, 

 straży zakładowej – rozumie się właściwą służbę ochrony jednostki na terenie której pracownik 

wykonuje swoje obowiązki służbowe. 

 

ROZDZIAŁ II  

 

Obowiązki pracodawcy i pracowników 

 

§ 5. 

 

Pracodawca jest zobowiązany w szczególności: 

1) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem 

wykonywania zadań na powierzonym stanowisku pracy, 

2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy i osiągnięcie przez 

pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości w zakresie wymagań technicznych, 

produkcyjnych i organizacyjnych, przy wykorzystaniu ich kwalifikacji i uzdolnień, 

wykorzystując sprawdzone w przemyśle motoryzacyjnym międzynarodowe metody, w tym 

między innymi MTM i TMC, 

3) zapewnić warunki do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, wymagając przestrzegania na 

terenie spółki zasad współżycia społecznego, 

4) zapewnić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, higieniczne i bezpieczne warunki pracy, oraz 

prowadzić systematyczne szkolenie pracowników z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  

5) zapewnić, zgodnie z przepisami wydawanie posiłków i napojów profilaktycznych, 

6) organizować i przydzielić pracownikowi stanowisko pracy, materiały, wyposażenie i narzędzia 

potrzebne do wykonywania powierzonego zadania, 
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7) popierać pomysły innowacyjne pracowników i usprawnienia pracy, 

8) wydać pracownikowi świadectwo pracy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku 

pracy, 

9) współdziałać z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania rent i 

emerytur, w odpowiednim terminie, niezbędnym do otrzymania świadczenia przez pracownika, 

10)terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, 

 

§ 6. 

 

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest: 

1) wykonywać swoją pracę sumiennie, przestrzegać dyscypliny pracy, stosować się do poleceń 

bezpośredniego przełożonego, które dotyczą pracy, 

2) przestrzegać ustalonego w spółce czasu pracy, wykorzystywać go w najbardziej wydajny sposób, 

bez jakichkolwiek przerw, nie spowodowanych przyczynami technicznymi i organizacyjnymi na 

stanowisku pracy, 

3) osiągać jak najlepsze wyniki w pracy, 

4) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w spółce porządku, 

5) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych, 

6) dbać o dobro spółki i jej mienie oraz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem, 

7) zachować w tajemnicy informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub 

administracyjne spółki, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 

8) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

9) przestrzegać zasad postępowania etycznego określonych przez Spółkę, 

10)dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy, 

11)należycie zabezpieczyć - po zakończeniu pracy - narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy.  

 

§ 7. 

 

Na terenie spółki pracownicy zobowiązani są do noszenia przepustki wg. ustalonego wzoru. 

 

§ 8. 

 

1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie spółki w stanie po użyciu alkoholu jest zabronione. 

2. Bezpośredni przełożony ma obowiązek nie dopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał 

alkohol w czasie pracy. 

3. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji przełożonego winny być podane pracownikowi do 

wiadomości na piśmie. 

4. Pracownik nie zgadzający się z decyzją przełożonego ma prawo żądać przeprowadzenia badania, 

koniecznego do ustalenia zawartości alkoholu w organiźmie. 

5. Z przebiegu badania sporządza się protokół. 

6. Na teren spółki nie wolno wnosić alkoholu. 

 

§ 9. 

 

Zabrania się pracownikom: 

1) opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego, 

2) operowania maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem 

powierzonych obowiązków i czynności, 
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3) samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn i urządzeń, czyszczenia i naprawiania 

maszyn i aparatów będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym. 

 

§ 10. 

 

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest zobowiązany 

rozliczyć się ze spółką i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej. 

 

§ 11. 

 

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu: 

1) na konferencjach i naradach, 

2) w pomieszczeniach pracy i pomieszczeniach socjalnych - z wyjątkiem palarni lub miejsc 

wydzielonych do palenia odpowiednio oznakowanych i wyposażonych. 

 

ROZDZIAŁ III  

 

Dyspozycyjność 

 

§ 12. 

 

1. W celu zapewnienia wykorzystania wszystkich możliwości produkcyjnych i handlowych 

oferowanych przez rynek, pracodawca zobowiązany jest do organizacji pracy w sposób 

optymalny.  

2. W tym celu pracodawca może: 

a) stosować przemieszczanie pracowników pomiędzy jednostkami produkcyjnymi lub 

stanowiskami pracy,  

b) dokonywać zmiany obowiązków i charakteru pracy, jak np.: 

 przejście do produkcji bezpośredniej z pośredniej, 

 przejście ze stanowiska nierobotniczego na robotnicze i odwrotnie, 

c) zarządzać pracę w innych dniach niż dni robocze wynikające z harmonogramu pracy, 

d) w przypadku przejściowego spadku zapotrzebowania na pracę w Spółce zaproponować 

pracownikom świadczenie pracy u innego pracodawcy z Grupy Fiata na zasadach 

określonych odrębnie w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa 

 

§ 13. 

 

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

 

§ 14. 

 

Pracodawca jest obowiązany: 

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

przepisami o ochronie przeciwpożarowej, 

2) prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
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4) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, 

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

indywidualnej i higieny osobistej, 

6) wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i 

obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy. 

 

§  15. 

 

1. Pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; podlegają także szkoleniom 

okresowym. 

2. W trakcie szkoleń, o których mowa w ust. 1 przełożony zobowiązany jest poinformować 

pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. 

3. Przyjęcie do wiadomości przepisów ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza 

własnoręcznym podpisem. 

4. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§  16. 

 

1. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, środki ochrony 

indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

czynników występujących w środowisku pracy oraz środki higieny osobistej na zasadach 

określonych w Zakładowej Tabeli Norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i 

obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej. 

2. Za pranie i naprawę odzieży roboczej i ręczników pracownikom przysługuje ekwiwalent 

pieniężny. 

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

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

 

§  17. 

 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem 

pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany : 

 

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z 

tego zakresu oraz poddawać 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 o porządek i ład w miejscu pracy, 

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i 

stosować się do wskazań lekarskich, 

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku 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 i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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§  18. 

 

Pracodawca w drodze zarządzenia określa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz 

okresowych badań i analiz: 

1) rodzaje prac szkodliwych dla zdrowia, 

2) rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez dwie osoby 

3) rodzaje prac wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. 

 

§  19. 

 

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 

ujętych w wykazie tych prac opracowanych dla Fiat Auto Poland S.A. 

 

§  20. 

 

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

pracy pracownicy w ciąży nie może przekraczać 8 godzin na dobę.  

2. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać 

w systemie przerywanego czasu pracy.  

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

w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy jak również 

delegować poza stałe miejsce pracy. Czas pracy pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 

bez jego zgody nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Jeżeli rodzice lub opiekunowie dziecka 

są oboje zatrudnieni z uprawnień może korzystać jedno z nich, składając pracodawcy stosowne 

oświadczenie.  

 

§  21. 

 

1. Pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią zatrudnioną przy pracy im wzbronionej 

przenosi się do innej odpowiedniej pracy. Pracownica winna przedstawić stosowne 

zaświadczenie lekarskie.  

2. Do innej odpowiedniej pracy przenosi się pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią 

jeżeli przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy wynikają z 

orzeczenia lekarskiego. 

 

§  22. 

 

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy 

wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch 

przerw w pracy po 45 minut każda. 

2. 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. 
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§  22 
1
. 

 

Szczegółowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem określają przepisy Działu VIII  

Kodeksu pracy. 

 

ROZDZIAŁ VI  

 

Czas pracy i dyscyplina pracy 

 

§  23. 

 

1. Czasem pracy jest czas, podczas którego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w 

zakładzie lub innym wyznaczonym do wykonywania pracy miejscu pracy. 

2. Z przyczyn uzasadnionych rodzajem wykonywanej pracy przez pracownika, pracodawca może 

polecić wykonywanie pracy w innym miejscu niż określone powyżej. 

3. Czas pracy musi być całkowicie wykorzystany na wykonywanie obowiązków służbowych. 

 

§  24. 

 

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

tygodniu pracy w 3. miesięcznym okresie rozliczeniowym (kwartał kalendarzowy) z 

zastrzeżeniem ust. 2 i § 25 ust. 2. Ze względu na nietypowe warunki organizacyjne lub 

techniczne, na czas trwania tych warunków - za zgodą zakładowej organizacji związkowej - 

może być wprowadzony inny okres rozliczeniowy.  

2. W ruchu ciągłym czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 43 godziny tygodniowo, a 

jednego dnia w niektórych tygodniach dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 

godzin. Okres rozliczeniowy w tym systemie pracy wynosi 4 tygodnie licząc od dnia 1.05.2004 r. 

3. Czas pracy pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o 

pracę. 

 

§ 25 

 

1. W Spółce stosuje się rozkłady czasu pracy :  

a) praca w systemie jednozmianowym na stanowiskach administracyjno - biurowych: 

 codzienna w dni robocze od poniedziałku do piątku , w godz. 8 
00

 – 16 
00

,  

Zachowując wymóg dziennego wymiaru czasu pracy mogą być stosowane elastyczne 

godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach roboczych w godzinach pomiędzy 8 
00

 – 9 
00

 . 

b) praca w systemie jedno, dwu lub trzy -zmianowym na stanowiskach produkcyjnych i 

związanych z produkcją : 

 codzienna w dni robocze od poniedziałku do piątku: 

I zmiana w godz. od 6 
00

  – 14 
00

 

II zmiana w godz. od 14 
00

 – 22 
00

 

III zmiana w godz. od 22 
00

 – 6 
00

  

Ustala się następującą kolejność zmian pracowników pracujących w systemie zmianowym: 

III  -  II -  I. 

c) praca w ruchu ciągłym na stanowiskach utrzymania ruchu JP Lakiernia/ Montaż : 

I zmiana  w godz.    -   6 
00

 - 14 
00 

lub  6 
00

 - 18 
00

 

II zmiana  w godz.   - 14 
00

 - 22 
00 

lub  18 
00

 - 6 
00

 

III zmiana  w godz.  - 22 
00

 -   6 
00 
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Szczegółowy rozkład czasu pracy w poszczególnych dniach okresu rozliczeniowego określają 

harmonogramy pracy. 

2. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją a także ze względu na 

wymagania rynku, mogą być wprowadzone inne rozkłady czasu pracy, określające dni pracy i dni 

wolne od pracy oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy, w których: 

a) praca może być przewidziana we wszystkie dni robocze tygodnia - a w przypadku pracy 

dozwolonej - także w niedziele i święta,  

b) czas pracy może być wydłużony w poszczególnych dniach powyżej 8 godzin na dobę, nie więcej 

jednak niż do 12 godzin, pod warunkiem, że zostanie zachowana przeciętna tygodniowa norma 

czasu pracy w okresie rozliczeniowym, 

c) liczba dni wolnych od pracy w objętym harmonogramem okresie rozliczeniowym nie może być 

mniejsza od sumy ilości niedziel, sobót i świąt ( przypadających w inny dzień niż niedziela lub 

sobota ) w tym okresie. 

Harmonogramy pracy ustala przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego Kierownik Obsługi 

Personalnej, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

czasu pracy ustala się indywidualnie. 

4. Zmiana rozkładu czasu pracy w stosunku do poszczególnych grup pracowników wymaga 

powiadomienia zakładowych organizacji związkowych i zainteresowanych pracowników co 

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Pracodawca w porozumieniu z pracownikiem może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy 

zarówno w przypadku uzasadnionego wniosku pracownika jak i potrzeb pracodawcy 

wynikających z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. 

 

§  26. 

 

1. Godziny rozpoczynana i kończenia przysługujących pracownikom przerw w pracy wliczanych do 

czasu pracy określa w odrębnym dokumencie Kierownik Relacji Przemysłowych, respektując w 

tym zakresie uregulowania zakładowego układu zbiorowego pracy i wymagania techniczno – 

organizacyjne. 

Przerwy przysługujące pracownikom na podstawie przepisów szczególnych ustala Kierownik 

Obsługi Personalnej indywidualnie z zainteresowanym pracownikiem.  

2. W rozkładach czasu pracy o których mowa w § 25 pkt 1 a) - na niektórych stanowiskach pracy / 

komórkach organizacyjnych - może być dodatkowo wprowadzona 1. godzinna przerwa w pracy 

nie wliczana do czasu pracy pomiędzy godz. 12 
00

 a godz. 14 
00 

 w uzgodnieniu z zakładową 

organizacją związkową. 

 

§  27. 

 

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

niedzielę lub święto rozumie się pracę wykonywaną pomiędzy godz.  6
 00

 w tym dniu a godz.  6 
00

 

następnego dnia.  

 

§  28. 

 

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godz. 22 
00

 a godz. 6 
00

. 

 

§  29. 

 

Pracownik ma obowiązek stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy 

znajdował się na stanowisku pracy, na ściśle ustalonej zmianie, zgodnie z rozkładem czasu pracy. 
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§  30. 

 

1. Przyjście do pracy i wyjście z pracy pracownicy potwierdzają na rejestratorze czasu pracy przy 

pomocy przepustki z paskiem magnetycznym. 

2.  Pracownik jest zobowiązany do rejestracji wejścia i wyjścia osobiście, na rejestratorze 

znajdującym się najbliżej stanowiska pracy. 

 

§  31. 

 

1. Rozliczenie czasu pracy podległych pracowników należy do obowiązków bezpośredniego 

przełożonego. 

2. Rejestracja pracowników nieobecnych, przepustek i czasu nie przepracowanego, ze wskazaniem 

rodzaju nieobecności, przekazywana jest odpowiedniej służbie przez bezpośredniego 

przełożonego. 

3. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony decyduje, komu praca ma być 

zastępczo przydzielona. 

§  32. 

 

1. W związku ze szczególnymi potrzebami produkcyjnymi i ekonomicznymi , Dyrekcja może 

zarządzić, informując o tym pracowników z 7 dniowym wyprzedzeniem (poza wyjątkowymi, 

pilnymi przypadkami) oraz pisemnym powiadomieniem związków zawodowych - zbiorową 

działalność produkcyjną służb związanych z produkcją w dniach harmonogramowo wolnych od  

pracy tzw.” soboty zbiorowe”, w wymiarze 80 godzin rocznie na jednego pracownika z 

zachowaniem przepisów Kodeksu pracy. 

2. Ograniczenie ilości godzin przepracowanych w dniach harmonogramowo wolnych od pracy nie 

dotyczy 2010 roku. Jednakże liczba przepracowanych, w 2010 roku, godzin nadliczbowych dla 

poszczególnego pracownika nie może przekroczyć 400 godzin. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Przybycie i opuszczenie miejsca pracy 

 

§  33. 

 

1. Pracownik może wejść na teren zakładu gdzie znajduje się jego miejsce pracy nie wcześniej niż 

45 minut przed rozpoczęciem pracy. 

2. Wejście do zakładu umożliwia pracownikowi posiadanie przepustki stałej lub jednorazowej, 

która musi być bez wezwania okazana wartownikowi. 

3. Przepustka stała lub jednorazowa pozwala pracownikowi na wejście i wyjście z zakładu przed i 

po zakończeniu pracy a także na przebywanie w określonej jednostce organizacyjnej spółki. 

 

§  34. 

 

1. Nieterminowe stawienie się do pracy , bez uprzedniego zwolnienia przez bezpośredniego 

przełożonego, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny spowodowane nadzwyczajnymi 

wypadkami. 

2. W przypadku spóźnienia powyżej 30 minut świadczenie pracy nie będzie akceptowane, za 

wyjątkiem udokumentowanych przypadków, spowodowanych siłą wyższą, które będą 

każdorazowo oceniane przez przełożonego. 

3. Usprawiedliwione spóźnienie do pracy pracownik może, za zgodą bezpośredniego przełożonego, 

odpracować wyłącznie w tym samym dniu.  
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§  35. 

 

1. Podczas pracy pracownik nie może opuścić stanowiska pracy bez zgody swojego przełożonego. 

W przypadku uzyskania zgody pracownik otrzymuje przepustkę na wyjście z pracy. 

2. Wyjście na przepustkę w ciągu pierwszych 30 minut od rozpoczęcia pracy powoduje, że czas 

pracy liczy się od powrotu z przepustki. 

3. Wyjście na przepustkę w jakimkolwiek innym okresie od rozpoczęcia pracy powoduje, że czas 

pracy ustala się z wyłączeniem czasu przebywania na przepustce. 

4. Wyjście z zakładu w czasie pracy może nastąpić po jego zarejestrowaniu i okazaniu 

wartownikowi przepustki na wyjście z pracy. 

5. W przypadku powrotu, pracownik powinien zarejestrować swój powrót i zgłosić ten fakt 

przełożonemu. 

 

§  36. 

 

1. Niedopuszczalne jest samowolne przebywanie na terenie spółki ponad 45 minut po zakończeniu 

pracy. 

2. W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych w normalnym  dniu pracy ( ponad dzienny 

rozkład godzin ) wyjście z zakładu pracy może nastąpić po zarejestrowaniu tego faktu  i okazaniu 

wartownikowi zlecenia na taką pracę. 

3. Wejście na teren zakładu pracy w celu przepracowania godzin nadliczbowych możliwe jest po 

okazaniu wartownikowi zezwolenia na taką pracę. Przed rozpoczęciem pracy należy ten fakt 

zarejestrować. 

4. Analogiczne postępowanie obowiązuje w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych w dni 

dodatkowo wolne od pracy, niedziele i święta. 

5. W innych uzasadnionych przypadkach wejście do zakładu poza rozkładem czasu pracy następuje 

po zgłoszeniu tego faktu straży zakładowej zobowiązanej do przestrzegania w takim przypadku 

odpowiednich unormowań wewnętrznych Spółki  

 

ROZDZIAŁ VIII  

 

Obowiązki pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym 

 

§  37. 

 

Pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym zobowiązani są: 

 

1) pozostawić pracownikowi  z następnej zmiany  stanowisko pracy w takim stanie, aby możliwe 

było kontynuowanie pracy, 

2) zabezpieczyć miejsce pracy, maszyny i urządzenia  przed opuszczeniem miejsca pracy zgodnie z 

obowiązującymi zarządzeniami wewnętrznymi, 

3) poinformować natychmiast bezpośredniego przełożonego o każdym przypadku (spowodowanym 

awarią lub innymi przyczynami ) zatrzymania maszyny lub urządzenia,  lub zakłócenia pracy. 

4) zgłosić się na stanowisko pracy w takim czasie, aby umożliwić pracownikowi z poprzedniej 

zmiany przekazanie informacji i dyspozycji dotyczących produkcji i zabezpieczenia ciągłości 

pracy maszyn i urządzeń. 

 

§  38. 

 

Pracownicy zatrudnieni w ruchu ciągłym nie mogą opuścić stanowiska pracy przed przybyciem 

zmiennika lub bez zgody bezpośredniego przełożonego. 
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ROZDZIAŁ IX  

 

Kontrola Straży Zakładowej 

 

§  39. 

 

Pracownicy wychodzący z zakładu zobowiązani są na wezwanie, poddać się kontroli osobistej 

przeprowadzanej przez Straż Zakładową. Kontroli przez te służby podlega ponadto zawartość toreb, 

paczek, samochodów, itp. 

 

§  40. 

 

W przypadku wniesienia przez pracownika na teren spółki przedmiotów wartościowych pracodawca 

nie ponosi odpowiedzialności za ich  kradzież lub zniszczenie. 

 

§  41. 

 

Pracownicy wnoszący do zakładu pracy rzeczy własne, które mogłyby pochodzić z zakładu mają 

obowiązek zgłosić ten fakt Straży Zakładowej w celu zarejestrowania lub zdeponowania. 

 

ROZDZIAŁ X 

 

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy 

 

§  42. 

 

1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidzianym 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 

przewidzianym czasie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.  

3. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobą, telefonicznie lub za 

pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przedstawiając lub przesyłając 

odpowiednie dowody przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla 

pocztowego. 

4. Jeżeli szczególne okoliczności nie pozwalają na dotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 3, 

dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy pracownik winien przedstawić niezwłocznie, 

nie później jednak niż w pierwszym dniu powrotu do pracy. 

 

ROZDZIAŁ XI 

 

Urlopy i zwolnienia od pracy 

 

§  43. 

 

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

pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową , biorąc pod uwagę wnioski 

pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy / 

wymogów techniczno- organizacyjnych/. Nie ustala się planu urlopów, jeżeli zakładowa 

organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. 
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2. Plan urlopów  podaje się do wiadomości pracowników. 

3. Pracownik może rozpocząć urlop po uzyskaniu pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego. 

4. W ramach przysługującego wymiaru urlopu pracownik ma prawo do nie więcej niż 4 dni urlopu 

w każdym roku kalendarzowym w terminie przez siebie wskazanym. W takim przypadku 

wniosek o udzielenie urlopu winien być złożony pisemnie lub ustnie bezpośredniemu 

przełożonemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, przed rozpoczęciem pracy, zgodnie z 

indywidualnym rozkładem czasu pracy. 

 

§  44. 

 

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

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

wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami. 

 

§  45. 

 

1. 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 , gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia, za wyjątkiem 

przypadków, w których jest to niemożliwe z przyczyn techniczno- organizacyjnych. 

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

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

godzinach nadliczbowych. 

 

§  46. 

 

1. Pracownicy ( również pracownikowi ) wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 

lat  przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia. 

2. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnienia tego korzysta jedno z nich. 

3. O tym kto z tego prawa będzie korzystał w danym roku kalendarzowym  pracownica / pracownik 

informuje pracodawcę stosownym oświadczeniem złożonym na piśmie. 

 

§  47. 

 

Pracownik, który chce skorzystać ze zwolnień płatnych i/ lub bezpłatnych, przewidzianych przez 

prawo, winien  powiadomić o takim zamiarze bezpośredniego przełożonego  przynajmniej na dwa 

dni  przed planowanym terminem zwolnienia. 

 

ROZDZIAŁ XII 

 

Wypłata wynagrodzenia 

 

§  48. 

 

Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii określa Zakładowy Układ 

Zbiorowy Pracy Fiat Auto Poland S.A. 
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§  49. 

 

1. Wynagrodzenie ustalone wg. postanowień Układu Zbiorowego Pracy Fiat Auto Poland S.A., 

płatne jest raz w miesiącu z dołu dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego; jeżeli 

ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.  

2. Wynagrodzenie wypłaca osoba pisemnie upoważniona przez pracodawcę na terenie spółki. 

3. Pracodawca jest obowiązany do przekazania pracownikowi odcinka listy płac zawierającego 

wszystkie składniki wynagrodzenia a na wniosek pracownika do udostępnienia mu dokumentacji 

płacowej do wglądu. 

 

§  50. 

 

1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego 

upoważnionej, w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu 

przemijającej przeszkody. 

2. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazywane na jego rachunek 

oszczędnościowo - rozliczeniowy.  

 

ROZDZIAŁ XIII  

 

Sankcje przewidziane w przypadku naruszania porządku i dyscypliny pracy 

 

§  51. 

 

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego 

sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w 

pracy, pracodawca może stosować : 

a) karę upomnienia, 

b) karę nagany. 

2. 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. 

3. 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 dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego 

pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt. 1 - 3 

Kodeksu Pracy. 

 

§  52. 

 

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

obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika chyba, że odmawia lub 

nie przyjmuje do wiadomości. 

3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg 

dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. 
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§  53. 

 

O zastosowanej karze pracodawca 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 do akt osobowych pracownika. 

 

§  54. 

 

1. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków 

pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. 

2. Kara nakładana jest przez osobę upoważnioną przez pracodawcę na wniosek bezpośredniego 

przełożonego pracownika. 

 

§  55. 

 

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

dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do Kierownika Obsługi Personalnej. 

Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z 

uwzględnieniem sprzeciwu. 

2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu  

tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. 

 

§  56. 

 

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika 

po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej 

pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego 

terminu. 

 

§  57. 

 

Pracodawca może, na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu pracy, rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia, z winy pracownika  w  razie : 

1) ciężkiego naruszenia  przez pracownika  podstawowych obowiązków pracowniczych, a w 

szczególności: 

a) zakłócenia porządku i spokoju w miejscu pracy, 

b) opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, 

c) przyjścia do pracy w stanie po spożyciu alkoholu, przynoszenia do pracy napojów 

alkoholowych, konsumpcji napojów alkoholowych podczas pracy, a także wykonywanie 

pracy w stanie po spożyciu alkoholu, 

d) kradzieży przedmiotów będących własnością spółki lub współpracowników, 

e) dokonania nadużyć w zakresie korzystania ze zwolnień lekarskich i świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego 

f) nieosobista rejestracja lub rejestracja za inną osobę przybycia lub opuszczenia pracy, 

g) nieuzasadniona rejestracja przybycia/ opuszczenia pracy na innym rejestratorze niż ten, 

znajdujący się najbliżej stanowiska pracy. 

2) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na 

zajmowanym stanowisku, 
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3) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia 

dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste  lub 

zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

 

Odpowiedzialność materialna pracowników 

 

§  58. 

 

Tematykę odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy i odpowiedzialności 

za mienie powierzone pracownikowi reguluje Dział V Kodeksu pracy . 

 

ROZDZIAŁ XV 

 

Przepisy końcowe 

 

§  59. 

 

1. Niniejszy regulamin zostanie podany do wiadomości pracowników, poprzez jego wystawienie w 

widocznych miejscach spółki. 

2. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy  

prawa pracy regulujące prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. 

 

§  60. 

 

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  

 

2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin pracy  

     z dnia  23.07.1992 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


