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REGULAMIN PRACY 
Teatr Rozrywki
41-500 Chorzów
ul. Konopnickiej 1

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.	Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkich pracowników Teatru Rozrywki bez względu na
wymiar zatrudnienia i wykonywane obowiązki, stanowi integralną część umów o pracę
zawieranych przez Teatr z poszczególnymi pracownikami.
2.	Obowiązki i prawa pracowników Teatru określają także:

•	indywidualne umowy o pracę
•	zarządzenia i decyzje Dyrekcji Teatru
•	ogólne przepisy prawa pracy
Rozdział II 
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW TEATRU
Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest:
•	rzetelne i efektywne wykonywanie obowiązków wynikających z zawartej umowy
•	przestrzeganie ustalonego czasu pracy
•	wykonywanie pracy w siedzibie Teatru i - w miarę potrzeby- poza nią
•	dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych
•	przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
•	okazywanie koleżeńskiego stosunku współpracownikom, pomaganie podwładnym i młodszym pracownikom
•	troska o dobro i mienie Teatru
Wszyscy pracownicy Teatru obowiązani są także:
•	przybyć do Teatru na każde wezwanie Dyrekcji
•	zawiadamiać natychmiast przełożonych o chorobie lub innej przyczynie uniemożliwiającej
stawienie się do pracy
•	zawiadamiać natychmiast o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu
Pracownicy artystyczni obowiązani są ponadto:
•	powiadomić Dyrekcję Teatru o podjęciu dodatkowej pracy poza Teatrem, niezależnie od tego
czy praca ma charakter dorywczy czy stały
•	niezwłocznie  zawiadomić Koordynatora Pracy  Artystycznej   o  chorobie  lub   innej  ważnej
przyczynie uniemożliwiającej stawienie się do pracy, jak również uprzedzać go o przewidywanej
nieobecności

Artysta powinien także:
•	przyjąć   powierzone   mu   zadania   odpowiadające   jego   kwalifikacjom   i   możliwościom
artystycznym niezależnie od tego czy dane zadanie zostało jednocześnie powierzone innemu
artyście (dublowanie); przy czym zgłoszenie zastrzeżeń nie zwalnia artysty od obowiązku
udziału w próbach
•	artysta ma prawo wnieść zastrzeżenia odnośnie powierzenia mu roli, która w jego ocenie jest dla
niego nieodpowiednia
•	opanować pamięciowo rolę po co najwyżej 15 kolejnych próbach
•	wziąć udział - w nagłych przypadkach - w próbach wyznaczonych na niedzielę lub ustawowe
dni świąteczne
•	grać rolę w zastępstwie innego aktora w przypadku jego choroby lub innej przyczyny
uniemożliwiającej udział w przedstawieniu, po co najmniej 7 próbach scenicznych odbytych w
ciągu 7 dni
•	przyjąć rolę w przypadku nagłego zastępstwa, po co najmniej 1 próbie scenicznej, gdy
odpowiada to jego predyspozycjom aktorskim i nie stoją na przeszkodzie ważne powody
•	brać udział - bez dodatkowego wynagrodzenia - w wyznaczonych przez Dyrekcję Teatru
zdjęciach fotograficznych, filmowych, nagraniach radiowych, telewizyjnych i wideo, o ile
zdjęcia i nagrania odbywają się w Teatrze lub na gościnnych występach, występach
festiwalowych, oraz obejmują tylko fragmenty przedstawień lub dokumentacji działalności
Teatru
•	dbać o sprawność warsztatową, niezbędną przy wykonywaniu zawodu
•	stawiać się do miar krawieckich w godzinach pracy pracowni po otrzymaniu zawiadomienia o
terminie miary na dzień wcześniej.

5.	Artysta, który uczestniczył w co najmniej dziesięciu próbach, ma prawo do grania roli, chyba że
pozbawiony zostanie tego prawa przez Dyrekcję.
6.	Artysta ma prawo do 100% wynagrodzenia za przedstawienie, które zostało odwołane w sposób
nagły, jeśli nie został o odwołaniu powiadomiony przed przybyciem do Teatru na przedstawienie
7.	W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy każdy pracownik obowiązany jest
rozliczyć się z Teatrem i uzyskać odpowiedni wpis w karcie obiegowej.
Rozdział III
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
1.	Dyrekcja obowiązana jest:
•	ściśle współpracować z zespołem artystycznym i innymi pracownikami
•	zapewnić członkom zespołu warunki rozwoju artystycznego oraz opiekę artystyczną i nadzór
artystyczny nad przebiegiem prób.
2.	Dyrekcja Teatru może zawrzeć umowę z artystą na co najmniej jeden sezon lub na więcej sezonów:
•	artysta musi być powiadamiany czy umowa z nim zostanie przedłużona do dnia 31 maja
•	sezon teatralny obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego

3.	Dyrekcja ponadto winna:
-	zapewnić należyte warunki pracy i odpowiednie materiały potrzebne do jej wykonywania oraz
należyte warunki socjalno-bytowe
-	zaznajomić nowo angażowanych pracowników z obowiązującymi w Teatrze przepisami
-	w przypadku organizowania przez Teatr przedstawień poza jego stałą siedzibą zapewnić
pracownikom kwatery oraz środki transportu
-	przyjmować pracowników w sprawach wniosków, skarg i zażaleń
-	wypłacać wynagrodzenia 10 dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie dodatkowe 5 dnia każdego
-	miesiąca. Jeżeli termin wypłaty przypada w niedzielę lub inny dzień wolny od pracy- należy dokonać jej w poprzedzający dzień powszedni.
-	organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
-	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 nie określony albo w pełnym wymiarze lub niepełnym wymiarze czasu pracy, 
-	udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń.
-	informować pracowników o możliwości zatrudnieniu w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy poprzez ogłoszenie powyższych informacji na tablicy ogłoszeń,
-	przeciwdziałać zachowaniom noszących cechy mobbingu (art. 943 §2 kp.)
Rozdział IV
CZAS PRACY
1.	Czas pracy pracowników Teatru wynosi 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo.
2.	Tygodniowy  czas  pracy łącznie z  godzinami  nadliczbowymi  nie  może  przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
3.	Ustala się ilość godzin nadliczbowych w roku na 416 godzin
4.	Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy.
5.	Poza podstawową normą czasu pracy opisaną w pkt 1 i 2, w Teatrze można stosować następujące rozkłady czasu pracy:
-	zadaniowy czas pracy - ustalony po porozumieniu z pracownikiem, czas niezbędny do wykonania  powierzonych zadań,
-	przerywany czas pracy polegający na podziale czasu pracy w ciągu doby na zajęcia przedpopołudniowe   i   popołudniowe z jedną przerwą w ciągu doby nie wliczaną do czasu pracy nie dłuższą niż 5 godzin, wg harmonogramu, w tym przypadku niedziela jest normalnym dniem pracy, 
-	równoważny czas pracy - polegający na przedłużaniu dobowego wymiaru czasu pracy,
nie więcej jednak niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 12
miesięcy z wyjątkiem kierowców dla których okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące - przy
równoczesnym skróconym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub
dniami wolnymi od pracy.
6.	Rozkład czasu pracy dla danego pracownika wynika z jego umowy o pracę.
7.	Pracodawca   może   zobowiązać   pracownika   do   pozostawania   poza   normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).
8.	Pracownikom Teatru mogą być udzielane dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy łącznie z urlopem wypoczynkowym.
9.	Wszystkim  pracownikom  działów pozaartystycznych  w czasie  zajęć  przedpołudniowych  przysługuje  przerwa   15 minutowa.
10.	W czasie pełnych 4 godzinnych prób przedpołudniowych i popołudniowych pracownikom
artystycznym przysługuje jedna przerwa 20 minutowa wg ustaleń prowadzącego próbę ze
wskazaniem, aby odbyła się ona około połowy czasu trwania próby.
11.	Prowadzący   próbę   może   wyznaczyć   dodatkowe   przerwy   związane   z   konstrukcją
przedstawienia (akty, sceny, łączenia scen lub zmęczeniem wykonawców przy wyjątkowo
wyczerpujących zadaniach).
12.	W próbach scenicznych, w których udział biorą wszystkie zespoły (aktorzy, balet, chór,
orkiestra) przerwy   następują   wg   ustaleń   prowadzącego    próbę   ze   szczególnym uwzględnieniem konstrukcji przedstawienia.
13.	W zamian za pracę w niedzielę- pracownicy artystyczni, techniczni sceny oraz obsługi
widowni- otrzymują dzień wolny w poniedziałek. Zmiany terminu dnia wolnego od pracy
może dokonać Dyrekcja Teatru, zawiadamiając o tym pracowników co najmniej na 14 dni
przed tym terminem.
14.	Pracownikowi, który na polecenie Dyrekcji Teatru pracował w święto przysługuje w zamian
dzień wolny w czasie przerwy urlopowej lub w innym uzgodnionym z pracownikiem terminie.
15.	Ustala   się   następujące   godziny   rozpoczynania,   kończenia   i   przerw   w   pracy   dla poszczególnych grup pracowników:
•	pracownicy artystyczni:
10.00-14.00
18.00-22.00
·	pracownicy administracyjni:
-	dział księgowości: 7.00-15.00
-	administracja biurowa     8.00-16.00
-	kasjerki - wg harmonogramu ustalonego przez kierownika Biura Obsługi Widzów
-	sprzątaczki- wg harmonogramu ustalonego przez kierownika administracyjno-gospodarczego
-	pracownicy techniczni w pracowniach: 7.00-15.00
-	pracownicy obsługi sceny, akustycy i oświetleniowcy- wg harmonogramu ustalonego przez odpowiedniego kierownika 
-	pracownicy zatrudnieni przy pilnowaniu - wg harmonogramu ustalonego przez kierownika administracyjno-gospodarczego 
             W porozumieniu z pracodawcą czas pracy może być ustalony indywidualnie
16.	Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 22.00-6.00. 
17.	Za pracę w niedzielę oraz w święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 w tym dniu a godziną 6 następnego dnia.
18.	Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze pracują według harmonogramu ustalonego przez
bezpośredniego zwierzchnika
19.	Czas rozpoczynania prób ustala się na godzinę 10.00 lub 18.00, a spektakli według
miesięcznego planu repertuarowego. W ramach wymiaru czasu pracy przeznaczonego na próby może odbywać się próba jednego przedstawienia lub krótsze próby do dwóch sztuk, lub próba i nauka tańca czy śpiewu.
20.	Dyrekcja Teatru może ustalić inne godziny pracy, prób i przedstawień, zawiadamiając o tym
pracowników nie później niż 7 dni przed zamierzoną zmianą.
21.	W celu zapewnienia właściwego przebiegu lekcji, prób zespołowych i przedstawień, ustala się dla
pracowników artystycznych następujące terminy stawiania się do pracy:
•	wyznaczony inspicjent:
-	45 minut przed rozpoczęciem przedstawienia bądź próby generalnej lub próby w
kostiumach
-     15 minut przed rozpoczęciem próby zwykłej
•	zespół artystyczny (aktorzy, balet, zespół wokalny, dyrygenci, muzycy orkiestrowi, suflerzy)
-	występujący w I akcie - 45  minut przed rozpoczęciem przedstawienia i  próby
generalnej
-	występujący w II akcie i dalszych - 15 minut przed rozpoczęciem przedstawienia,
jeżeli nie są potrzebni przy próbie akustycznej
•	dyrygenci, dyżurni asystenci i suflerzy-
-	45 minut przed rozpoczęciem przedstawienia i próby generalnej
•	artyści - muzycy -członkowie orkiestry:
-	45 minut przed rozpoczęciem przedstawienia lub próby generalnej
-	muzycy występujący na scenie- 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu
•	Próby akustyczne:
-	45  minut przed rozpoczęciem z obecnością wszystkich artystów koniecznych do
przeprowadzenia takiej próby. Próba akustyczna musi się skończyć na 30 minut przed
rozpoczęciem przedstawienia.
22.	Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy pracownicy administracyjni i techniczni obowiązani są
podpisać listy obecności.
23.	Za przebieg prób i przedstawień odpowiedzialny jest reżyser, a w razie jego nieobecności opiekun
artystyczny (asystent) wyznaczony przez Dyrekcję Teatru oraz inspicjent. Wszelkie ich polecenia
dotyczące przebiegu zajęć artystycznych obowiązują na równi z zarządzeniami reżysera lub
Dyrekcji  Teatru z tym, że polecenia opiekuna artystycznego (asystenta) i inspicjenta muszą być
zgodne z ustaleniami reżysera.
24.	Harmonogram pracy artystycznej stanowią: miesięczny plan repertuarowy, ogłoszony do 15 dnia
poprzedniego miesiąca oraz ramowy, 2-tygodniowy rozkład zajęć ogłaszany na 3  dni przed
rozpoczęciem zajęć.
25.	Wszelkie zmiany w rozkładzie zajęć powinny być opublikowane na tablicy ogłoszeń. O ile artyści
w danym dniu nie biorą udziału w zajęciach, należy ich powiadomić o zmianach bezpośrednio,
telefonicznie lub w inny sposób.
26.	Artyści biorący udział w próbie obowiązani są stawić się we wskazanym pomieszczeniu o
wyznaczonej godzinie
27.	Osoby postronne mogą być obecne przy próbach za zgodą Dyrektora Teatru lub reżysera, przy
braku sprzeciwu artystów uczestniczących w próbach. 
28.	Próba nie powinna zaczynać się przed godziną 9.00 i kończyć po godzinie 23.00, a czas jej trwania
nie powinien przekraczać 4 godzin, z wyjątkiem 3 prób generalnych.
29.	Na życzenie reżysera artyści są obowiązani odbywać do  5 prób w kostiumach i charakteryzacji,
niezależnie od prób generalnych.
30.	W przypadku wznowień przedstawień po przerwie trwającej dłużej niż 2 miesiące, artystom
przysługuje prawo do co najmniej I próby. Dotyczy to również dublujących aktorów, którzy nie
występowali w danej roli przez 2 miesiące.
31.	Rozpoczęcie przedstawienia sygnalizowane jest przez inspicjenta za kulisami i w garderobach
sygnałami dźwiękowymi:
I.         - na 30 minut przed rozpoczęciem przedstawienia
II        - na 15 minut
III.      - na 5 minut
Każda następna część przedstawienia jest sygnalizowana na 5 minut przed jej rozpoczęciem.
32.	Inspicjent obowiązany jest sprawdzić obecność artystów na 30 minut przed rozpoczęciem
przedstawienia oraz stan gotowości na 5 minut przed wejściem na scenę. Kontrola gotowości
dotyczy również pracowników odpowiedzialnych za zmianę dekoracji oraz tzw. efekty w
czasie akcji scenicznej.
33.	Do prowadzenia ewidencji obecności i spóźnień pracowników artystycznych obowiązany jest
inspicjent, który w raportach notuje wszystkie przypadki uchybień pracowników w czasie
prób i przedstawień oraz uwagi o ich przebiegu.
34.	Artyści obowiązani są udać się na plan i być gotowi co najmniej na 5 minut przed wejściem
na scenę.
35.	W przypadku niemożności stawienia się na próbę pracownik artystyczny obowiązany jest
natychmiast, a w każdym razie nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem próby
zawiadomić o przyczynach nieobecności.
36.	Artyści przed wejściem na scenę powinni sprawdzać stan kostiumów i rekwizytów
osobistych.
37.	Przed rozpoczęciem zajęć scenicznych inspicjent oraz odpowiedzialni pracownicy techniczni
obowiązani są osobiście sprawdzić dekoracje, urządzenia techniczne sceny i aparaturę
akustyczną, a w przypadku nowych warunków ukształtowania terenu akcji scenicznej
prowadzący zajęcia powinien zapoznać artystów ze zmianami przed rozpoczęciem zajęć.
38.	Zmiany dekoracji między częściami przedstawienia powinny być dokonywane dopiero po
opuszczeniu sceny przez artystów, a w razie konieczności dokonywania tych zmian w
obecności artystów, kierujący pracami technicznymi obowiązani są do zapewnienia pełnego
bezpieczeństwa artystów.
39.	Osoby z poza Teatru mogą wejść do pomieszczeń przyscenicznych tylko za zgodą Dyrekcji
Teatru, dotyczy to również bufetu pracowniczego w czasie prób i przedstawień.
40.	W czasie przedstawienia artyści biorący w nim udział nie mogą przebywać na widowni i w
innych pomieszczeniach dla publiczności, chyba że wynika to z ich zadań scenicznych.
Zarówno artyści jak i obsługa techniczna nie mogą w czasie przedstawienia wchodzić na
balkon chóru i orkiestry, jeśli nie wynika to z ich zadań scenicznych.
41.	Wszystkich pracowników obowiązuje w Teatrze zachowanie ciszy i spokoju w czasie prób i
przedstawień. Dotyczy to przede wszystkim rozmów w kulisach i głośnego chodzenia za
kulisami.
42.	W czasie trwania przedstawienia nie należy doręczać artystom telegramów i listów.
Komunikowanie wiadomości może nastąpić po zakończeniu przez artystę jego zadań w
przedstawieniu.
43.	Po zakończeniu przedstawienia pracownicy biorący w nim udział mogą pozostać w gmachu
Teatru nie dłużej niż przez 60 minut; przebywanie na terenie Teatru po tym czasie może mieć
miejsce za każdorazowym zezwoleniem Dyrekcji Teatru.
44.	W dniu premiery próby mogą odbywać się jedynie bez kostiumów i charakteryzacji oraz za
zgodą artystów.
45.	Artyści biorący udział w przedstawieniu premierowym nie mogą uczestniczyć w tym dniu w
innym przedstawieniu, próbach innej sztuki, w zajęciach filmowych i telewizyjnych.
46.	Artyści i obsługa mają. obowiązek w czasie prób i spektakli pozostawiać telefony komórkowe,
pagery, zegarki z głośnym sygnałem itp. w garderobach.

Rozdział V
UDZIELANIE ZWOLNIEŃ OD PRACY I URLOPÓW.
USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI W PRACY I SPÓŹNIEŃ DO PRACY
1.	Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. 
2.	Załatwianie spraw społecznych, osobistych i innych nie związanych z pracą powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.
3.	W razie konieczności załatwienia ważnych spraw w czasie godzin pracy - pracownik może
uzyskać zwolnienie od pracy za zgodą bezpośredniego przełożonego na zasadach wynikających
z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy.
4.	Czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w przypadkach, gdy przepisy nie przewidują
zachowania prawa do wynagrodzenia - powinien być przez pracownika odpracowany w
terminie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym.
5.	W każdym przypadku nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony wyznacza jednego
lub kilku innych pracowników do zastępowania nieobecnego w taki sposób, aby zapewnić
należyte wykonywanie zadań swojej komórki organizacyjnej.
6.	Terminy przerwy urlopowej oraz urlopów pracowniczych ustala Dyrektor Teatru.
7.	Dyrektor Teatru w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym pracownika może mu udzielić
urlopu na jego wniosek w innym okresie (nie w czasie przerwy urlopowej),   jeżeli to nie
skomplikuje pracy Teatru.
8.	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 (urlop na żądanie).
9.	Zasady udzielania urlopów określone są w kodeksie pracy.
10.	Wymiar urlopu indywidualnie dla każdego pracownika jest określony w jego umowie o pracę i wynika z zapisów kodeksu pracy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
11.	Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
12.	Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy,
przedstawiając bezpośredniemu przełożonemu niezwłocznie przyczyny nieobecności, a na
żądanie - także odpowiednie dowody; zaświadczenie lekarskie należy doręczyć najpóźniej w
dniu przystąpienia do pracy.
13.	Przełożony może wymagać pisemnego usprawiedliwienia spóźnienia lub nieobecności, które
należy złożyć najpóźniej w ciągu 24 godzin.
14.	Pracownikowi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny.
Rozdział VI
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
1.	Dyrekcja Teatru i pracownicy obowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP
oraz przepisów dotyczących ochrony Ppoż.
2.	Dyrekcja  Teatru  obowiązana jest  zaznajomić  każdego  nowo  przyjętego  pracownika  z zarządzeniami i przepisami z zakresu BHP i Ppoż. przed dopuszczeniem do pracy.
3.	Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
4.	Przepisy i zarządzenia Dyrekcji Teatru w zakresie BHP i PPOŻ. winny być umieszczone na specjalnej tablicy w widocznym miejscu.
5.	Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.
Szczegółowy wykaz tych prac zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6.	W  pomieszczeniach, w których znajdują się maszyny napędowe, akumulatory, tablice rozdzielcze, transformatory itp. mogą przebywać tylko upoważnieni do tego pracownicy. Instalacje i urządzenia elektryczne winni obsługiwać wyznaczeni do tego pracownicy, którzy łącznie z głównym elektrykiem i  kierownikiem technicznym Teatru odpowiadają za stan całej instalacji. 
7.	Pracownicy przed przyjęciem do pracy winni być poinformowani przez osobę zajmującą się przepisami BHP w teatrze o dotyczącym ryzyku zawodowym, a także podpisać stosowne oświadczenie dotyczące faktu zaznajomienia się z tym ryzykiem.
8.	Na scenie w czasie prób i przedstawień w drodze wyjątku mają prawo palenia aktorzy, gdy wynika to z roli, pod nadzorem wyznaczonego pracownika z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Prawo to przysługuje również reżyserowi, kierownikowi muzycznemu i choreografowi na widowni w czasie prób, przy odpowiednim zabezpieczeniu.
9.	 Wszystkich pracowników Teatru  obowiązuje zachowanie porządku i czystości w pomieszczeniach teatralnych.
10.	Dyrekcja Teatru obowiązana jest dostarczać artystom w razie potrzeby ubranie ochronne do prób, a pozostałym  pracownikom zapewnić  odpowiednią odzież  specjalną,   roboczą lub ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej według zasad i norm ustalonych odrębnymi przepisami.
11.	Potrawy i napoje podawane artystom na scenie w czasie przedstawienia winny być higienicznie przygotowane.
12.	Temperatura na scenie, za kulisami i w garderobach nie powinna być niższa niż 18°C.
13.	W razie, gdy warunki 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, pracownik ma prawo powstrzymać się
od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
14.	Pracownik  ma prawo,  po uprzednim zawiadomieniu  przełożonego,  powstrzymać  się  od wykonywania pracy, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.
15.	Teatr obowiązany jest dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej
zabezpieczające   przed   działaniem   niezbędnych   i   szkodliwych   dla   zdrowia   czynników
występujących w zakładzie pracy, a także odzież i obuwie robocze. Wykaz rodzajów środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także przewidziane okresy ich
użytkowania, stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Za pranie odzieży roboczej
pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny ustalony Zarządzeniem Dyrektora Teatru. .
16.	Wykaz prac wzbronionych kobietom, lekkich dozwolonych młodocianym zawierają zał. nr  ...do Regulaminu.


Rozdział VII
KARY ZA NARUSZENIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY PRACY
1.	W stosunku do pracownika, który nie przestrzega obowiązującego w Teatrze porządku,
regulaminu pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych można stosować karę
upomnienia i karę nagany.
2.	Pracodawca może stosować kary pieniężne wobec pracowników nie przestrzegających przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w tym m. in.:
-	nie dbających o należyty stan maszyn, sprzętu, 
-	porządek i ład w miejscu pracy, 
-	nie używających przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem, 
-	nie poddających się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim. Ponadto, pracownikom: 
-	nie przestrzegających przepisów przeciw pożarowych, 
-	opuszczających miejsce pracy bez usprawiedliwienia, 
-	stawiających się do pracy w stanie nietrzeźwości,
-	spożywających alkohol w miejscu pracy.
3.	Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności,
nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika.
4.	Kary nakłada Dyrektor Teatru po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
5.	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.
6.	O nałożeniu kary zawiadamia się pracownika na piśmie; odpis pisma składa się do akt
osobowych pracownika,
7.	Przy stosowaniu kary bierz się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków
pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
8.	Dyrektor Teatru może odstąpić od kary, jeżeli uzna za wystarczające zastosowanie wobec
pracownika innych środków oddziaływania wychowawczego.
9.	Pracownik może w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O
uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Dyrektor. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu
14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
10.	Karę uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się w aktach zakładu pracy, a odpis
zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.
11.	Dyrektor Teatru,  biorąc  pod  uwagę osiągnięcia  w pracy i  nienaganne  zachowanie  się
pracownika po ukaraniu, może w terminie wcześniejszym - z własnej inicjatywy- uznać karę
za niebyłą. 
Rozdział VIII
TRYB POSTĘPOWANIA W RAZIE NARUSZENIA PRZEZ PRACOWNIKA OBOWIĄZKU TRZEŹWOŚCI
1.	Naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości zachodzi w przypadkach:
•	Stawienia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym albo w stanie wskazującym na użycie środków odurzających
•	Doprowadzenia się w czasie pracy lub na terenie objętym działalnością Teatru do stanu
nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu lub też stanu wskazującego na użycie środków odurzających,
•	Spożywania alkoholu w czasie pracy lub na terenie objętym działalnością Teatru oraz używanie w czasie pracy lub na terenie objętym działalnością Teatru środków odurzających.

2.	W razie uzasadnionego podejrzenia o naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości - bezpośredni przełożony lub upoważniony przedstawiciel Dyrekcji nie dopuszczając pracownika do pracy lub odsuwając go od wykonywania pracy z tej przyczyny powinien poinformować pracownika o przysługującym mu prawie żądania przeprowadzenia badania stanu trzeźwości, które może polegać na badaniu wydychanego powietrza oraz badaniu krwi i moczu. Jednocześnie należy poinformować pracownika, iż w razie potwierdzenia wynikiem badań, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości obciążony zostanie kosztami tego badania.
3.	Badanie   wydychanego   powietrza  przeprowadza   specjalista   ds.   BHP   lub   upoważniony przedstawiciel Dyrekcji. Pracownik może żądać przeprowadzenia badania w obecności osoby trzeciej.
4.	Badanie krwi i moczu przeprowadzają pracownicy medyczni zgodnie z zasadami określonymi
w odrębnych przepisach.
5.	W razie nie zgłoszenia przez pracownika żądania przeprowadzenia badania, o których mowa w ust.
3 i 4 można ustalić naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości na podstawie innych
powszechnie stosowanych środków, a w szczególności:

•	oświadczenie pracownika co do zarzucanemu mu przewinienia
•	zeznań świadków
•	wyników ustaleń organoleptycznych (zewnętrznych)
•	oględzin lekarskich

6.	Z czynności, o których mowa w ust. 3 i 4 sporządza się protokół, którego odpis doręcza się Pracownikowi.
7.	Protokół w szczególności powinien zawierać:

•	imię i nazwisko osoby zgłaszającej naruszenie obowiązku trzeźwości
•	dane osobowe pracownika oraz opis sposobu i okoliczności naruszenia przez niego obowiązku trzeźwości.
•	wskazanie dowodów
•	datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół.
8.	Szczególnie   uzasadnione   jest   sprawdzanie   stanu   trzeźwości   pracowników,   których postępowanie   ma  istotne   znaczenie  z  punktu  bezpieczeństwa   pracy,   bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony mienia. Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym albo spożywanie alkoholu w czasie pracy stanowi szczególnie rażące naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy.
9.	Naruszenie obowiązku trzeźwości powoduje utratę lub ograniczenie niektórych uprawnień pracowniczych   oraz  stanowi   podstawę   do  zastosowania  przez  zakład   pracy   sankcji przewidzianych przepisami prawa.
10.	Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz specjalista ds.  BHP  odpowiedzialni  są za niedopuszczenie do pracy oraz do przebywania na terenie objętym działalnością Teatru pracowników w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym.

Rozdział IX
WYPLATA WYNAGRODZEŃ

1.	Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami wypłacane jest do 10 każdego miesiąca. 
2.	Wypłata wynagrodzenia i zasiłków za dni niezdolności do pracy dokonywana jest jak w ust. 1 
3.	Wypłata premii ustalonej w układzie miesięcznym następuje w terminie ustalonym w ust. 1 
4.	Wypłata umów zleceń i o dzieło następuje 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 
5.	Wypłata honorariów za występy i dodatek za upowszechnianie kultury w terenie, następuje w terminie ustalonym w ust. 1
6.	Miejscem wypłaty wszystkich wynagrodzeń jest kasa mieszcząca się w siedzibie pracodawcy lub konto bankowe pracownika za jego pisemną zgodą.
Rozdział X
ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
1.	Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
2.	Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia.
3.	Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin na dobę.
4.	Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekroczyć 8 godzin na dobę.
5.	Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy, jednakże w wymiarze nie przekraczającym 18 godzin tygodniowo.
6.	Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
7.	Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz zawiera zał. nr do niniejszego Regulaminu..

Rozdział X
PRZEPISY KOŃCOWE
1.	Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
2.	W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
3.	Zmiana treści Regulaminu następuje w trybie właściwym do jego ustalenia.

