Zat^cznik

do Zarzqdzenia Nr 0152/AC>2008
Wojta Gminy Psary

z dnia .AW
REGULAMIN PRACY
I. Postanowienia ogolne

§1

Regulamin pracy Urze,du Gminy Psary, zwany dalej Regulaminem, ustala
organizacj? i porzajdek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki
pracodawcy i pracownikow zatrudnionych w Urz^dzie Gminy Psary.

Przepisy niniejszego regulaminu obowiazuja, wszystkich pracownikow
zatrudnionych w zakiadzie pracy, bez wzgl?du na zajmowane stanowisko oraz
rodzaj wykonywanej pracy.

1. Ilekroc w niniejszym regulaminie mowa jest o:
a

pracodawcy - nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy Psary;

b pracowniku - nalezy przez to rozumiec kazdego pracownika
Gminy, bez wzgle_du na sposob nawiazania stosunku pracy, zwanego dalej
pracownikiem samorzajdowym.
§4
W sprawach zwiazanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegotowo
niniejszym Regulaminem zastosowanie maj% przepisy ustawy o pracownikach
samorzadowych, Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktow wykonawczych
z zakresu prawa pracy.

Wszystkich
informacji
wychodzacych
na
zewnatrz
Urz^du
Gminy,
a dotyczacych jego funkcjonowania udziela Wojt Gminy lub inne upowaznione
do tego osoby.
II. Prawa i obowiazki pracodawcy oraz pracownika

§6
1. Pracodawcajest zobowiajzany w szczegolnosci:
a) zaznajamiac pracownikow podejmujajsych prac? z
obowia^zkow,
sposobem wykonywania pracy na
stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

zakresem ich
wyznaczonych

b) organizowac prac? w sposob zapewniajacy peme wykorzystanie czasu

pracy, jak rowniez osi^ganie przez pracownikow, przy wykorzystaniu ich
uzdolnien i kwalifikacji, wysokiej wydajnosci i nalezytej jakosci pracy;
c) organizowac prac? w sposob zapewniajacy zmniejszenie uciazliwosci
pracy, zwtaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z gory tempie;
d) przeciwdziatac dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczegolnosci ze
wzgledu na plec, wiek, niepeinosprawnosc, ras§, religie, narodowosc,
przekonania polityczne, przynaleznosc zwi^zkowaj pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacj? seksualna^ a takze ze wzgledu na zatrudnienie na
czas okreslony lub nieokreslony albo w petnym lub w niepelnym
wymiarze czasu pracy;
e) przeciwdzialac mobbingowi;

f) zapewniac bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzic
systematyczne szkolenie pracownikow w zakresie BHP;

g) terminowo i prawidtowo wypfecac wynagrodzenie;
h) ulatwiac pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

i) stwarzac pracownikom podejmuja_cym zatrudnienie po ukonczeniu szkory
prowadza_cej ksztalcenie zawodowe lub szkoiy wyzszej warunki
sprzyjajace przystosowaniu si? do nalezytego wykonywania pracy;

j) zaspokajac

pracownikow;

w

miar?

posiadanych

srodkow

socjalne

potrzeby

k) stosowac obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracownikow oraz
wynikow ich pracy;

1) prowadzic dokumentacj? w sprawach zwiajzanych ze stosunkiem pracy
oraz akta osobowe pracownikow;

m) przechowywac dokumentacj? w sprawach zwiazanych ze stosunkiem
pracy oraz akta osobowe pracownikow w warunkach niegrozapych
uszkodzeniem lub zniszczeniem;

n) wptywac

na

spoiecznego.

ksztartowanie

w

zaktadzie

pracy

zasad

wspolzycia

Od momentu przyj^cia do pracy pracownik samorzajdowy zobowia^zany jest
wykonywac swoja^ prac? wydajnie i profesjonalnie. Obowiazkiem
pracownikajest:

a) przestrzeganie prawa;

b)
c)
d)
e)

przestrzeganie ustalonego u pracodawcy czasu pracy;
przestrzeganie Regulaminu i ustalonego w Urz^dzie porzajdku;
dokladne i sumienne wykonywanie polecen zwierzchnika;
przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych;

f) przejawianie

kolezenskiego

stosunku

do

przestrzegac zasad wspotzycie spoiecznego;

wspoipracownikow

oraz

g) zachowanie sie. z godnosciq. w miejscu pracy i poza nim;
h) zachowanie uprzejmosci i zyczliwosci w kontaktach z mieszkaricami,
a takze zapewnienie im kompetentnej i profesjonalnej obsrugi;
i) wykonywanie pracy i polecen przeiozonych w sposob zgodny z prawem,
optymalnie wykorzystuJEtp do tego dostepne srodki pracy, wiedz?
i doswiadczenie zawodowe;

j) uzywanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odziezy i obuwia
roboczego oraz srodkow ochrony indywidualnej, wyta_cznie w czasie
wykonywania pracy, okreslonej w umowie o prace. Iub wynikajajsej
z polecen przelozonych;

k) dbanie o nalezyty stan srodkow pracy i innego mienia pracodawcy oraz
fad i porzajdek w miejscu pracy;
1) uzywanie srodkow pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, wyla_cznie do
wykonywania zadari shizbowych;

m) zachowanie tajemnicy panstwowej i shizbowej w zakresie przez prawo
przewidzianym;

n) informowanie organow, instytucji i osob fizycznych oraz udost?pnianie
dokumentow znajduja^cych si? w posiadaniu Urz?du, jezeli prawo tego nie
zabrania;

o) nalezyte zabezpieczenie po zakonczeniu pracy:

narz^dzi, urza^dzen

i pomieszczen pracy.

§8
1. Na pracodawcy ciazy obowiq.zek niezwiocznego potwierdzenia pracownikom
na pismie rodzaju zawartej umowy o prac§ i jej warunkow.
2. Umow? nalezy wr^czyc pracownikowi najpozniej w dniu rozpocz^cia pracy.
3. Pracodawca zobowi^zany jest poinformowac kazdego pracownika na pismie,
nie pozniej niz 7 dni od dnia zawarcia umowy o prac?, o:
a) cz^stotliwosci wyptaty wynagrodzenia za prac?,

b) systemie, rozktadzie i okresie rozliczeniowym czasu pracy, ktorymi
obj?ty jest pracownik,

c) wymiarze i prawie do urlopu wypoczynkowego, do ktorego uprawniony
jest pracownik,

d) dhigosci okresu wypowiedzenia umowy o prac?.
§9
1. Kazdy pracownik przyst^puja^cy do pracy obowiazany jest:

a) przedstawic orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia
na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza sprawuja.cego opiek?
profilaktycznq. nad pracownikami; wyzej wymienione orzeczenie wydaje
lekarz uprawniony do badaii profilaktycznych m.in. w oparciu
o skierowanie wydane przez pracodawc? pracownikowi;
b) wypelnic kwestionariusz osobowy oraz przedlozyc fotografi?;

c) przedlozyc niezwlocznie swiadectwa pracy wydane przez poprzednich
pracodawcow, a takze inne dokumenty niezbedne do okreslenia uprawnieri
pracowniczych;

d) przedlozyc niezwlocznie swiadectwa lub dyplomy ukonczenia szkoly;
e) przedlozyc dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe;
f) zapoznac si? z regulaminem pracy i instrukcjami obowiazujacymi
w zakladzie pracy oraz na stanowisku pracy;

g) odbyc przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

przepisow przeciwpozarowych;
h) zaznajomic si? z zakresem czynnosci.

2. Dokumenty wymienione w punktach c) - e) przedklada pracownik
w kopiach, ktore zlozone zostaja. do jego akt osobowych, natomiast ich
oryginaty przedstawia si? pracodawcy do wglajdu.
§10

1. Stosunki pracy pracownikow samorza^dowych ulegaja^ rozwiazaniu na
zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o pracownikach
samorzadowych i w kodeksie pracy.

2. W razie rozwiazania lub wygasnie_cia stosunku pracy pracownik jest
zobowiazany rozliczyc si? z pracodawcy z pobranych zaliczek i pozyczek,
pobranych materiaiow, wyposazenia (sprz?tu komputerowego) itp.

§11
1. Do ci?zkich naruszen przez pracownika podstawowych obowiazkow
pracowniczych nalezy:

a) stawianie si? do pracy w stanie po spozyciu alkoholu lub spozywanie

alkoholu w czasie pracy lub po pracy na terenie Urz?du;
b) samowolne opuszczenie miejsca pracy;

c) nieusprawiedliwiona nieobecnosc w pracy przez okres trzech kolejnych
dni lub wi?cej dni bez powiadomienia Wojta Gminy;

d) odmowa wykonanie przez pracownika polecenia Wojta, jak
i bezposredniego przetozonego, dotycza,cego wykonywania pracy, chyba,
ze jest ono niezgodne z prawem;

e) naduzywanie przez pracownika swiadczeri z ubezpieczenia spotecznego;
f) popelnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o prac?
przest?pstwa;

g) zaklocanie porzajdku i spokoju w miejscu pracy.

III. Czas pracy

§12
1. Czasem pracy jest czas, w ktorym pracownik pozostaje w dyspozycji
pracodawcy w zakladzie pracy lub w innym miejscu przeznaczonym do
wykonywania pracy.

2. Cary czas powinien bye przeznaczony na wykonywanie pracy.
§13

1. U pracodawcy kazda sobota jest dniem wolnym od pracy wynikajaj:ym
z zasady srednio pi?ciodniowego tygodnia pracy.
2. W Urz^dzie przyjeto miesi^czny okres rozliczeniowy.

3. Pracownik ma
nieprzerwanego

prawo do co najmniej
odpoczynku
oraz
co

11-godzinnego dobowego
najmniej
35-godzinnnego

nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.
§14

1. Czas pracy pracownika samorzadowego nie moze przekraczac 8 godzin na
dob? i 40 godzin na tydzieri.

2. Pracownicy

administracyjni

Urze_du

poniedzialku do piajtku w godz. od 7

Gminy
do 15

Psary wykonuja^ prace. od

.

3. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku ,,robotnik gospodarczy" pracuj^.

wgodz.od700dol500.

4. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku ,,sprzataczka" pracuja^w godz. od 12

do 2000.
5. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomi^dzy godz. 22 - 6 .
6. Pracownikowi wykonuja^cemu prac? w porze nocnej przysluguje dodatek do
wynagrodzenia za kazda^ godzin? pracy w porze nocnej w wysokosci 20%
stawki godzinowej wynikajajsej z minimalnego wynagrodzenia, ustalonego
na podstawie odr?bnych przepisow.
7. Wszystkim pracownikom przysluguje 15. minutowa przerwa wliczona do
czasu pracy, ktora nie moze zaktocac funkejonowania Urz^du Gminy
i powodowac przerw w pracy urze^du.

§15

1. Niedziele oraz swie^ta okreslone odr^bnymi przepisami sa^ dniami wolnymi
od pracy.
2. Pracownikowi

zatrudnionemu

w

niedziel?

lub

swie_ta pracodawca jest

obowi^zany zapewnic inny dzieri wolny od pracy.
§16

1. Praca wykonywana ponad obowiazujaj:e pracownika normy czasu pracy,
a takze praca wykonywana ponad przedhizony dobowy wymiar czasu pracy
wynikaja^cy z obowiazujacego pracownika systemu i rozkladu czasu pracy,

stanowi prace. w godzinach nadliczbowych. Praca ta jest dopuszczalna
w razie:

•
•

koniecznosci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony zycia lub
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub srodowiska albo usuniecia awarii,
szczegolnych potrzeb pracodawcy.
§17

1. 2a prace. w godzinach nadliczbowych, na wniosek pracownika moze bye
udzielony czas wolny, wedlug zasady "godzina za godzine/1.
2. Wnioski, o ktorych mowa w ust. 1 przechowywane sq. la^cznie z kart%
ewidencji czasu pracy pracownika.

3. Pracodawca moze udzielic pracownikowi, bez jego wniosku, czasu wolnego
w zamian za prac$ w godzinach nadliczbowych w wymiarze o 50%
wie^kszym niz wynosil czas pracy w godzinach nadliczbowych.
4. Udzielenie czasu wolnego w sytuacjach wskazanych w ust. 1 i 3 odbywa si?
do konca danego okresu rozliczeniowego.
5. Za prace. w godzinach nadliczbowych w razie niewykorzystania uprawnienia
wynikaj^cego z paragrafu poprzedniego przystuguje oprocz normalnego
wynagrodzenia dodatek, ktorego wysokosc okreslajq. przepisy kodeksu pracy.
§18

Pracownicy zarzadzaj^cy zakiadem pracy tj. Wojt, Z-ca Wqjta, Sekretarz oraz
Skarbnik Gminy i kierownicy wyodre.bnionych komorek organizacyjnych
wykonujq. w razie koniecznosci, prac? poza normalnymi godzinami pracy, bez
prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytuhi pracy w godzinach
nadliczbowych, z zastrzezeniem § 19.
§19

Osobom wymienionym w § 18 z prace. w godzinach nadliczbowych
przypadajqeych w niedziel? i swi^to przyshiguje prawo do wynagrodzenia oraz
dodatku z tytuhi pracy w godzinach nadliczbowych, jezeli w zamian za prace,
w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.
IV. Organizacja i porzqdek pracy
§20

Kazdy pracownik ma

przybycie do pracy.

obowiazek podpisac

list?

obecnosci

stwierdzajaj2

§21

Pracownik jest zobowiazany nosic na terenie Urz^du Gminy identyfikator
z napisem: Urzajd Gminy Psary, nazw% komorki organizacyjnej, imieniem
i nazwiskiem oraz zajmowanym stanowiskiem.

§22

W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje si?, ze
pracownik nie wykonuje pracy, a ciezar dowodu spoczywa na pracowniku.
§23

1. Opuszczenie stanowiska pracy lub Urz?du w czasie pracy wymaga
uprzedniej zgody Sekretarza Gminy.
2. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy lub Urz^du w czasie godzin pracy
jest zabronione.
§24

Wszelkie wyjscia w godzinach pracy, tak shizbowe, jak i prywatne, po
uzyskaniu zgody Sekretarz Gminy odnotowywane sq. w Rejestrach wyjsc
shizbowych i prywatnych, ktore znajduj% si? w Kadrach.
§25

Czas zwolnienia przeznaczony na wyjscia prywatne pracownik jest
zobowiazany odpracowac. Czas odpracowania przez pracownika zwolnienia nie
stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
§26

Po zakoriczeniu pracy kazdy pracownik obowiazany jest uporza^dkowac swoje
stanowisko pracy oraz zabezpieczyc powierzone mu piecze.cie, narze_dzia, sprzet
i dokumenty.

§27

1. Pracownik opuszczaj^cy pomieszczenia pracy jako ostatni zobowiazany jest:
a) zabezpieczyc swoje stanowisko pracy;
b) sprawdzic i zabezpieczyc wszystkie urzajdzenia elektryczne;
c) zamkn^c okna i drzwi;

d) klucze od pomieszczenia, w ktorym pracuje, odniesc do Sekretariatu
Urz?du.

§28

Przebywanie pracownika na terenie Urze_du poza godzinami pracy moze

nastajiic w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody Sekretarza
Gminy.

§29

Czas przebywania w zakfedzie pracy po godzinach pracy powinien bye
rejestrowany w sposob i za zasadach przyj^tych przez pracodawc?.

§30

1. Pracodawca prowadzi ewidencj? czasu pracy pracownika.
2. Ewidencje, t? udost?pnia si? pracownikowi na jego zajdanie.

1. Pracownikom zabrania

§31

a) spozywania na terenie zakladu pracy napojow alkoholowych;

b) palenia tytoniu na terenie zakladu, z wyjatkiem miejsca do tego
przeznaczonego;

c) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przeiozonego jakichkolwiek
rzeczy nieb?dacych wlasnoscia. pracownika, a w
dokumentow, pieczatek, pieczeci, narzedzi, sprz?tow.

szczegolnosci:

d) wykonywania prywatnych prac w zakiadzie pracy, a takze wykorzystania
narz?dzi lub urzadzen nalezacych do pracodawcy, bez jego zgody.
V. Nieobecnosci i inne zwolnienia od pracy
§32

1. Pracownik powinien uprzedzic pracodawcy o przyczynie i przewidywanym
okresie nieobecnosci w pracy, jezeli przyczyna tej nieobecnosci jest z gory
wiadoma lub mozliwa do przewidzenia.

2. W razie zaistnienia przyczyn uniemozliwiajacych stawienie si? do pracy,

pracownik jest obowiazany niezwiocznie zawiadomic pracodawc?
o przyczynie swojej nieobecnosci i przewidywanym okresie jej trwania, nie
pozniej jednak niz w drugim dniu nieobecnosci w pracy. Zawiadomienia tego
pracownik dokonuje osobiscie lub przez inn% osob?, telefonicznie lub za
posrednictwem innego srodka i^cznosci albo droga^ pocztowa^ przy czym za
date, zawiadomienia uwaza si? wtedy dat? stempla pocztowego.
3. Niedotrzymanie
terminu
przewidzianego
w
ust. 2
moze
bye
usprawiedliwione szczegolnymi okolicznosciami uniemozliwiajacymi
terminowe dopelnienie przez pracownika tego obowiazku wskutek jego
obloznej choroby polaczonej z brakiem lub nieobecnoscia.domownikow albo
innym zdarzeniem losowym.

4. Nieobecnosc w pracy lub spoznienie usprawiedliwiaj^. przyczyny
uniemozliwiaja.ee stawienie si? do pracy, a dowodami usprawiedliwiajacymi
nieobecnosc w pracy saj

a) zaswiadczenie lekarskie o czasowej niezdolnosci do pracy, wystawione
zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolnosci do pracy;

b) decyzja wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego, wydana
zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorob zakaznych - w razie
odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami;
c) oswiadczenie pracownika - w razie zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacych koniecznosc sprawowania przez pracownika osobistej

opieki na d zdrowym dzieckiem do 8 lat z powodu nieprzewidzianego
zamknie.cia zlobka, przedszkola lub szkoty, do ktorej dziecko ucz?szcza;
d) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia sie., wystosowane
przez organ wfasciwy w sprawach powszechnego obowiazku obrony,

organ administracji rzadowej lub samorzadu terytorialnego, sad,
prokurature., policj? - w charakterze strony lub swiadka w poste.powaniu
prowadzonym
przed
tymi
organami,
zawierajaj:e
adnotacj?
potwierdzaj^ca^ stawienie si? pracownika na to wezwanie,
e) oswiadczenie pracownika potwierdzajace odbycie podrozy stuzbowej
w godzinach nocnych, zakonczonej w takim czasie, ze do rozpocz?cia
pracy nie upJynejo 8 godzin, w warunkach uniemozliwiajajcych
odpoczynek nocny;

5. W razie nieobecnosci pracownika w pracy z przyczyn, o ktorych mowa
w ust. 4 od lit. a) do lit. e), pracownik jest zobowiazany usprawiedliwic
nieobecnosc dor^czaj^c stosowny dokument.
§33

1. W przypadku spoznienia si? do pracy pracownik winien niezwtocznie zglosic
si? do Sekretarza Gminy, celem usprawiedliwienia spoznienia.
2. Decyzje, o formie usprawiedliwienia podejmuje Sekretarz Gminy.
§34

Pracodawca jest zobowiazany zwolnic pracownika od pracy, jezeli obowiazek
taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisow wykonawczych do Kodeksu pracy
albo z innych przepisow prawa.

§35

1. W szczegolnosci pracodawca jest zobowiazany zwolnic pracownika:
a) na czas niezb?dny do stawienia si§ na wezwanie organu administracji
rzadowej lub samorzadu terytorialnego, sadu, prokuratury, policji;
b) wezwanego do osobistego stawienia si? przed organem wlasciwym
w zakresie powszechnego obowiajzku obrony, na czas niezb?dny w celu
zalatwienia sprawy, b?da_cej przedmiotem wezwania;
c) wezwanego w celu wykonywania czynnosci biegtego w post?powaniu
administracyjnym, karnym przygotowawczym, sadowym itp. Laczny
wymiar zwolnien z tego tytulu nie moze przekraczac 6 dni w ci^gu roku
kalendarzowego,

d) bejd^cego krwiodawca^ na czas oznaczony przez stacj? krwiodawstwa
w celu oddania krwi.

§36

1. Pracownikowi przyshiguje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia w wymiarze:

a) 2. dni - w przypadku, gdy pracownik wychowuje przynajmniej jedno
dziecko w wieku do 14 lat;

b) 2. dni - w razie slubu pracownika, urodzenia si? jego dziecka, zgonu
i pogrzebu maizonka lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
c) 1. dnia - w razie slubu dziecka, zgonu i pogrzebu jego siostry, brata,
tesciowej, tescia, babki, dziadka, a takze innej osoby pozostaj^cej na
utrzymaniu pracownika lub pod jego bezposredni% opieka_.
2. Zwolnienia, wymienione w ust. 1 udzielane s% w dniach nastejpujajsych po
zdarzeniu uzasadniaja^cym ich udzielanie, ewentualnie w dniu wystajrienia
zdarzenia.

3. Po wykorzystaniu przedmiotowego zwolnienia pracownik zobowia^zany jest
przedstawic odpis skroconego aktu stanu cywilnego, dotyczaey zdarzenia
uzasadniajacego udzielenie zwolnienia.

4. Jezeli pracownik korzysta juz w tym okresie z urlopu wypoczynkowego lub
niezdolnosci do pracy z powodu choroby, to nie przyshiguja^ mu zwolnienia
okolicznosciowe omowione w niniejszym paragrafie.
§37

Wyjazdy shizbowe (poza wyjazdami miejscowymi) odbywajq. si? na podstawie
polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej przez pracodawce. lub osob?
upowaznionq. do podpisywania polecenia wyjazdu.
VI. Urlopy wypoczynkowe
§38

1. Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i platnego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze i wedhig zasad okreslonych w Kodeksie
Pracy.

2. Pracownik nie moze zrzec si? prawa do urlopu.

3. Urlopy udzielane sa^ w terminie zaproponowanym przez pracownika
i zaakceptowanym przez pracodawc? i bezposredniego przelozonego.
4. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca
ma obowiazek udzielic pracownikowi najpozniej do konca pierwszego
kwartaru nast?pnego roku kalendarzowego.
5. Urlop moze bye na wniosek pracownika podzielony na cz?sci. Co najmniej
jedna cze.se urlopu powinna obejmowac nie mniej niz 14 kolejnych dni
kalendarzowych, do ktorych zaliczamy oprocz dni korzystania z urlopu
rowniez dni wolne od pracy przypadajace przed, w trakcie i po zakoriczeniu
korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.
§39

1. Wykorzystanie urlopu przez pracownika powinno nastapic
kalendarzowym, w ktorym pracownik nabyl do niego prawo.

w

roku

2. Kazdy pracownik przed rozpocz?ciem urlopu winien zlozyc wniosek o urlop
wypoczynkowy wedhig wzoru stanowiacego zaiacznik nr 1 do niniejszego

regulaminu.

3. Wniosek pracownika, o ktorym mowa w ust. 2 podpisuje bezposredni
przeiozony, zgodnie z schematem organizacyjnym Urz?du Gminy Psary.
§40

1. Pracownik moze wykorzystac 4 dni urlopu w terminie przez siebie
wskazanym.

2. W celu wykorzystania urlopu na zadanie, o ktorym mowa w ust. 1,
pracownik zglasza zadanie udzielenia urlopu najpozniej w dniu rozpocz?cia
urlopu bezposredniemu przelozonemu, w godzinach pracy Urz?du.
§41

1. Z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu bezplatnego pracownik
powinien wystaj>ic co najmniej 7 dni przed wskazanym przez siebie
terminem skorzystania z tego urlopu.

2. Wniosek powinien zawierac propozycj? czasu trwania urlopu bezplatnego.
3. W razie pozniejszego zgloszenia wniosku, urlop bezplatny moze bye
udzielony w terminie wskazanym przez pracownika, jezeli jest to
spowodowane szczegolnymi sytuacjami zyciowymi.

VII. Ochrona wynagrodzenia za prac^
§42

1. Wypiaty wynagrodzenia dokonuje si? w formie pieni^znej do rak pracownika
ba_dz osoby przez niego upowaznionej. Upowaznienie powinno miec form?
pisemna^.

2. Wynagrodzenie wyplacane jest w kasie urze_du w godzinach od 8.00 do 13.30
3. Wynagrodzenie moze bye takze wypiacane przelewem na konto bankowe
pracownika lub w inny ustalony sposob, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
4. Wynagrodzenie za prace, wyplaca si? z dofu do ostatniego dnia miesiaca.
5. Jezeli ustalony dzien przewidzianej wypiaty jest dniem wolnym od pracy,

wynagrodzenie za prace. powinno bye wyplacone w dniu poprzednim.
6. Wypiata wynagrodzenia nast?puje w siedzibie pracodawcy w Psarach, ul.
Malinowicka 4.

VIII. Bezpieczenstwo i higiena pracy
§43

1. Pracodawca ponosi odpowiedzialnosc za stan bezpieczeristwa i higieny pracy
w zakladzie pracy.

2. Pracodawca jest obowiazany chronic zdrowie i zycie pracownikow poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy.
3. Pracodawca i pracownicy zobowiazani s% do scislego przestrzegania
przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez przepisow
o ochronie przeciwpozarowej.

§44

1. Pracodawca jest zobowiajzany w szczegolnosci do:

a) organizowania pracy w sposob zapewniaja^cy bezpieczne i higieniczne
warunki pracy;

b) zapewnienia przestrzegania w zakladzie pracy przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy;

c)
d)
e)
f)

wydawania polecen dotyczacych usuniecia uchybieh w tym zakresie;
kontrolowania wykonania tych polecen;
zagwarantowania profilaktycznej ochrony zdrowia;
przeszkolenia pracownikow w zakresie bhp, ochrony przeciwpozarowej,

zagrozen zawodowych oraz

g) poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym, ktore wiaze si?
z wykonywanq. pracaj

h) zapewnienia wykonania nakazow, wystajiien, decyzji i zarzadzeri
wydawanych przez organa nadzoru nad warunkami pracy;
i) organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp.
2. Pracownik jest obowiazany potwierdzic na pismie znajomosc przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

§45

1. Przed dopuszczeniem do pracy, pracodawca kieruje kandydata do pracy na
wst?pne badania lekarskie.

2. Wste.pnym badaniom nie podlegaja. osoby przyjmowane ponownie do pracy
na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy,
na podstawie kolejnej umowy o prace. zawartej bezposrednio po rozwiazaniu
lub wygasni^ciu poprzedniej umowy o prace_ z tym pracodawcq,.
3. Pracodawca obowiazany jest kierowac pracownikow na kontrolne i okresowe

badania lekarskie, zgodnie z odr^bnymi przepisami.
4. Badania okresowe i kontrolne odbywaja_ si? w godzinach pracy.
§46

1. Przestrzeganie przepisow i zasad bhp jest podstawowym obowiazkiem
kazdego pracownika. Pracownik jest zobowiazany szczegolnosci do:
a) przestrzegania przepisy i zasady bhp, udzial w szkoleniach i instruktazach
z tego zakresu oraz poddawania si^ wymaganym egzaminom
sprawdzajajsym;

b) wykonywania pracy zgodnie z przepisami
przestrzegania

wydanych

w

tym

zakresie

i zasadami bhp oraz
zarzadzen

i

wskazan

przelozonych;

c) dbania o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzejdzi i sprz^tu oraz
0 porzajdek i tad w miejscu pracy;

d) uzywania przydzielonej mu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkow

ochrony indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem;
e) poddawania si? badaniom lekarskim wstepnym, okresowym, kontrolnym
oraz innym zleconym badaniom lekarskim;

f) udziahi w szkoleniu i instruktazu w zakresie zasad bezpieczeristwa
1 higieny pracy,

g) wspofdziafania z pracodawca^ i przetozonymi w wypemianiu obowiazkow
dotyczajsych bezpieczenstwa i higieny pracy.

V

§47

1. Pracownikom przydzielana jest nieodplatnie odziez, sprz?t ochrony osobistej
oraz obuwie robocze zabezpieczajaj:e przed dziataniem niebezpiecznych
1 szkodliwych dla zdrowia czynnikow wyst^puja^cych w srodowisku pracy.
2. Wykaz rodzajow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, a takze przewidziane okresy ich uzywania stanowia_ zatacznik nr
2 do niniejszego regulaminu.

IX. Odpowiedzialnosc porzqdkowa i dyscyplinarna pracownikow
samorzqdowych

§48

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porzajdku, regulaminu
pracy, przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych pracodawca moze
^

stosowac:

a) kar? upomnienia;
b) kar? nagany.

2. Za raza^ce naruszenie ustalonego w regulaminie porzajdku i dyscypliny pracy
uznaje si^:

a) zie i niedbate wykonywanie pracy, niszczenie materialow, narz^dzi
i maszyn, a takze wykonywanie prac niezwiazanych z zadaniami
wynikajajoymi ze stosunku pracy;

b) nieusprawiedliwione
nieprzybycie
lub
powtarzajajce
s\q
nieusprawiedliwione spoznianie si? do pracy, samowolne jej opuszczenie
bez usprawiedliwienia;

c) stawianie si? do pracy w stanie nietrzezwym albo spozywanie alkoholu

w czasie lub miejscu pracy;
d) zaklocanie spokoju i porzajdku w miejscu pracy;
e) niewykonywanie polecen przelozonych;

i) niewlasciwy stosunek do przetozonych, wspoipracownikow i klientow
urz?du;

g) nieprzestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisow przeciwpozarowych;

h) nieprzestrzeganie tajemnicy shizbowej.
3. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisow bhp, przeciwpozarowych,
opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie si? do pracy w stanie
nietrzezwosci lub spozywanie alkoholu w czasie pracy stosuje si? kary
przewidziane w Kodeksie pracy.

4. Kara moze bye zastosowana tylko po uprzednim wyshichaniu pracownika.
Pracodawca zawiadamia o tym pracownika na pismie. Odpis pisma
o ukaraniu sklada si? do akt osobowych pracownika.
5. Jezeli zastosowanie kary nastapilo z naruszeniem przepisow prawa,
pracownik moze w ci^gu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wniesc
sprzeciw. O uwzgl?dnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.
6. Pracownik, ktory wniosi sprzeciw, moze w ci^gu 14 dni od dnia
zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystapic do sa_du pracy
o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

X. Prace wzbronione kobietom
§49

1. Nie wolno zatrudniac kobiet przy pracach i w warunkach wymienionych
w przepisach zawierajacych wykaz prac szczegolnie uciazliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet.

2. Ustala si? wykaz prac, przy ktorych nie mozna zatrudniac kobiet, stanowiacy
zatacznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

3. Pracownicy w ciazy nie wolno zatrudniac w godzinach nadliczbowych ani
w porze nocnej, a takze bez jej zgody delegowac poza state miejsce pracy.
4. Kobiety opiekujacej si? dzieckiern w wieku do lat 4. nie wolno bez jej zgody
zatrudniac w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak rowniez
delegowac poza state miejsce pracy.

XI. Prace wzbronione mlodocianym
§50

1. Nie wolno zatrudniac mtodocianych, ktorzy nie ukonczyli 16. lat, przy
pracach i w warunkach wymienionych w przepisach zawierajacych wykazy
prac wzbronionych mlodocianym.

2. Ustala si? wykaz prac dozwolonych pracownikom mlodocianym oraz wykaz
prac, przy ktorych nie mozna zatrudniac mlodocianych, stanowiacy zalacznik
nr 4 do niniejszego regulaminu.

XII. Postanowienia koncowe
§51

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje si?
odpowiednio przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy z zakresu prawa pracy.
§52

1. Regulamin pracy wchodzi w zycie po uplywie 2 tygodni od podania go do
wiadomosci pracownikom w sposob przyjety w urzedzie.
2. Pracodawca zapoznaje z trescia^ niniejszego regulaminu kazdego nowo
zatrudnionego pracownika przed podj?ciem przez niego pracy.
3. Pracownik potwierdza znajomosc regulaminu pracy wiasnore.cznym
podpisem.

4. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreslony.

5- Regulamin moze bye przez pracodawce. zmieniony lub uzupemiony w trybie
wlasciwym do jego wprowadzenia lub przez wprowadzenie nowego
regulaminu.

Zafa^cznik nr 1

do Regulaminu pracy

-WZOR-

WNIOSEK O URLOP

., dnia

Nazwisko i imi?

Slanowisko

Prosz? o udzielenie mi

dni uriopu
(podaijaki - okolicznosciowy, wypoczynkowy, szkolny)

za rok

, w dniach od

do

- wlacznie.

Zast^pstwo za mnie przyjmuje
(Nazwisko i imi?)

Podpis pracownika przyjmuj^cego zasl?pstwo

Podpis pracownika wnioskujacego o urlop

Wyrazam zgod§

Podpis bezposredniego praetoionego

Zatacznik nr 2

do Regulaminu pracy

Tabeia okreslajqca stanowiska pracy, na ktorych powinny bye stosowane
okreslone srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze oraz
przewidziane okresy ich uzywalnosci
Numer

Stanowisko pracy

Zakres wyposazenia

pozyeji

1.

2.

okres uzywalnosci
SPRZATACZKA

chustka

12 m-cy

fartuch roboczy

12 m-cy

obuwie profilaktyczne

12 m-cy

kamizelka ocieplana

3 okr. zimowe

r?kawice gumowe

do zuzycia

ROBOTNIK

czapka drelichowa

36 m-cy

GOSPODARCZY

ubranie drelichowe

24 m-ce

kamizelka ocieplana

3 okr. zimowe

Dozorca/Palacz

3.

Przewidziany

koszula flanelowa

12 m-cy

trzewiki ochronne

36 m-cy

buty gum/filcowe

3 okr. zimowe

r^kawice ochronne

12 m-cy

ROBOTNIK

czapka drelichowa

12 m-cy

KOMUNALNY

ubranie drelichowe

12 m-cy

koszula flanelowa

12 m-cy

trzewiki ochronne

12 m-cy

buty gum/filcowe

2 okr. zimowe

kamizelka ocieplana

2 okr. zimowe

kurtka przeciwdeszczowa

36 m-cy

rekawice ochronne

do zuzycia

4.

ARCHIWISTA

fartuch drelichowy Iub satynowy

24 m-ce

5.

ADMINISTRATOR

czapka drelichowa

3 sez. opalowe

BUDYNKU

ubranie ocieplane

3 sez. opalowe

PALACZ SEZONOWY

koszula flanelowa

1 sez. opalowy

trzewiki ocieplane

3 sez. opatowe

r^kawice ochronne

1 sez. opalowy

Uwaga:

Powyzsza tabeia okresla jednoczesnie stanowiska prac, za wyjatkiem poz . 3, na ktorych moze
bye uzywana przez pracowm'kow, za ich zgod^, wlasna odziez i obuwie robocze, spelniajace
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.
ZASADY
gospodarowania odziezy i obuwiem roboczym i wyplacania ekwiwalentu

pracownikom uzywajqeym wlasnej odziezy i obuwia roboczego
1.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach

wymienionych w tabeli norm przydzialu

srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego nabywaja^ prawo do ich

otrzymania z dniem zawarcia umowy o prac^.

2.

Okresy uzytkowania odziezy i obuwia roboczego liczy si? od dnia faktycznego wydania.
Po uplywie okresu uzytkowania przechodzq one na wfasnosc pracownika.

3.

Przydziaty odziezy i obuwia roboczego przyshiguja, takze pracownikom zatrudnionym
w niepelnym wymiarze czasu pracy, z tym, ze okresy uzytkowania przedtuza si?
odpowiednio.

4.

Pracownikowi przyshiguje w zamian za przydziaf odziezy i obuwia roboczego ekwiwalent
pieni?zny, w razie gdy jest zatrudniony na stanowisku, ktore znajduje si? w wykazie
(tabeli) obejmujacym stanowiska, na ktorych moze bye uzywana przez pracownikow, za

ich zgoda^ wlasna odziez i obuwie robocze, spemiajace wymagania bezpieczeiistwa
i higieny pracy.

5.

Obliczanie

ekwiwalentu

dokonuje

pracownik

prowadzacy

sprawy

bezpieczeristwa

i higieny pracy na podstawie norm przydziahi i aktualnie obowiazujajDych cen.
6.

Obliczanie ekwiwalentu nast?puje w terminie do dnia 30 wrzesnia kazdego roku
kalendarzowego.

Wypiata

nast?puje

do

dnia

31

pazdziemika

kazdego

roku

kalendarzowego.

7.

W razie utraty badz zniszczenia calosci lub cz?sci odziezy lub obuwia przed uplywem
okresu uzywalnosci, pracownik otrzymuje nowy przydzial, jezeli utrata lub zniszczenie

nast^pito bez jego winy .
8.

Jezeli utrata lub zniszczenie nastapilo z winy pracownika, otrzymuje on nowy przydziai za
zwrotem 25% kosztow zakupu przydziatu oraz za zwrotem kosztow utraconego badz
zniszczonego

przydzialu.

Koszt

utraconego

b^dz

zniszczonego

przydziaru

(cz?sci

przydziahi) oblicza si? za okres od utraty lub zniszczenia do konca okresu uzywalnosci.
9.

W razie rozwiajzania umowy o prac? przed uplywem okresu uzywalnosci przydzialu,
jezeli rozwiazanie umowy nastapiio za wypowiedzeniem przez pracownika lub z jego
winy bez wypowiedzenia, przydzial przechodzi na wlasnosc pracownika za zwrotem
wartosci przydzialu, obliczonej za czas od dnia zaprzestania pracy do korica okresu
uzywalnosci.

10. Przydzial przechodzi na wtasnosc pracownika bez obowiazku zwrotu wartosci przydziahi,

o ktorej mowa w pkt. 9, w razie rozwiazania umowy o prac?:
a) przed uplywem okresu uzywalnosci, w innych przypadkach niz okreslone w pkt 9,
a takze w zwiazku z przejsciem pracownika na emerytur? lub rent?,
b) po uptywie 75% okresu uzywalnosci.

11. W

zwiazku

z

brakiem

mozliwosci

technicznych

prania

odziezy

roboczej

przez

pracodawc?, zobowiazuje pracownikow do prania i czyszczenia odziezy we wiasnym
zakresie. Za czynnosc t? przysluguje pracownikowi ekwiwalent pieni?zny wyplacany
w okresach rocznych.
12. Roczny ekwiwalent pieni?zny

stanowi

10% minimalnego

wynagrodzenia za prac?

obowiazujacego w dniu wyplaty ekwiwalentu i jest obliczany proporcjonalnie do wymiaru

czasu pracy pracownia.
13.Wykaz

uprawnionych

do

wypiaty

ekwiwalentu

za

pranie

sporza,dza

prowadza^cy sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy, w terminie do 31

pracownik

pazdziemika

kazdego roku kalendarzowego i przekazuje go do 10 listopada Skarbnikowi Gminy po
zaakceptowaniu przez Sekretarza Gminy.

14. Wyptata ekwiwalentu pieni?znego, o ktorym mowa w punkcie 11 nast?puje do dnia 30
listopada kazdego roku kalendarzowego.

Zatacznik nr 3

do Regulaminu pracy

Wykaz prac szczegolnie uciqzliwych
lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

I. Prace zwi^zane z wysilkiem fizycznym i transportem ciezarow oraz wymuszonn
pozycja^ ciala

1. Wszystkie prace, przy ktorych najwyzsze wartosci obcia^enia praca. fizycznq, mierzone
wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczaja. 5.000 1J na zmiane.
robocza^ a przy pracy dorywczej - 20 kJ/min.
Uwaga: 1 kJ = 0,24 kcal.

2.

Reezne podnoszenie i przenoszenie ciezarow o masie przekraczajajsej:
a)

12 kg - przy pracy stalej,

b) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzine_ w czasie zmiany roboczej).
3. Rejczna obsluga elementow urzadzen (dzwigni, korb, kol sterownkzych itp.), przy ktorej
wymagane jest uzycie sihy przekraczaja^cej:
a)

50 N - przy pracy stalej,

b) 100 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzin? w czasie zmiany roboczej).
4. Nozna obsluga elementow urzadzen (pedalow, przyciskow itp.), przy ktorej wymagane
jest uzycie sily przekraczaja.cej:
a)

120 N - przy pracy stalej,

b) 200 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzin? w czasie zmiany roboczej).
5. Reczne przenoszenie pod gore_ - po pochylniach, schodach itp., ktorych maksymalny ka_t
nachylenia przekracza 30°, a wysokosc 5 m - ciezarow o masie przekraczajacej:
a)

8 kg - przy pracy stalej,

b) 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzine. w czasie zmiany roboczej).
6. Przewozenie cie_zarow o masie przekraczajacej:
a) 50 kg - przy przewozeniu na taczkach jednokolowych,
b) 80 kg - przy przewozeniu na wozkach 2, 3 i 4-kolowych,
c) 300 kg - przy przewozeniu na wozkach po szynach.
Wyzej podane dopuszczalne masy cie_zarow obejmuja^ rowniez mas? urzadzenia
transportowego i dotycza^ przewozenia cie_zarow po powierzchni rownej, twardej
i gladkiej o pochyleniu nie przekraczaj^cym:
2% - przy pracach wymienionych w pkt a) i b),
1% - przy pracach wymienionych w pkt c).

W przypadku przewozenia ciezarow po powierzchni nierownej w sposob okreslony
w pkt a) i b), masa ci?zarow nie moze przekraczac 60% wielkosci podanych w tych
punktach.

7.

Dla kobiet w ciazy lub karmiaj:ych piersia^:

a) wszystkie prace, przy ktorych najwyzsze wartosci obciazenia praca^ fizycznaj mierzone
wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczaja, 2.900 kJ na zmiane.
b) prace wymienione w ust. 2-6, jezeli wystepuje przekroczenie 1/4 okre^lonych w nich
wartosci,

c) prace wpozycji wymuszonej,
d) prace w pozycj i stojacej lacznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

II. Prace w mikroklimacie zimnym, gor^cym i zmiennym
Dla kobiet w ciazy lub karmi^cych piersia;

1) prace w warunkach, w ktorych wskaznik PMV (przewidywana ocena srednia), okreslany
zgodnie z Polska.Normaj jest wi^kszy od 1,5,

2) prace w warunkach, ktorych wskaznik PMV {przewidywana ocena srednia), okreslany
zgodnie z Polsk^Normaj jest mniejszy od -1,5,

3) prace w srodowisku, w ktorym wystepuja, nagle zmiany temperatury powietrza w zakresie
przekraczaja_cym 15°C.

III. Prace w haiasie i drganiach
Dla kobiet w ciazy:

1) prace w warunkach narazenia na halas, ktorego:

a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przecie.tnego
tygodniowego, okreslonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza
wartosc 65 dB,

b) szczytowy poziom dzwiejcu C przekracza wartosc 130 dB,
c) maksymalny poziom dzwieku A przekracza wartosc 110 dB,
2) prace w warunkach narazenia na halas infradzwie.kowy, ktorego:
a) rownowazny
poziom
cisnienia
akustycznego
skorygowany
charakterystyka^
cz?stotliwosciow% G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przecietnego
tygodniowego, okreslonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza
wartosc 86 dB,

b) szczytowy nieskorygowany poziom cisnienia akustycznego przekracza wartosc 135
dB,

3) prace w warunkach narazenia na halas ultradzwi^kowy, ktorego:
a) rownowazne
poziomy
cisnienia
akustycznego
w
pasmach
tercjowych
o cz?stotliwosciach srodkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego
dobowego lub do przecietnego tygodniowego, okreslonego w Kodeksie pracy,
wymiaru czasu pracy,

b) maksymalne

poziomy

cisnienia

akustycznego

w

pasmach

tercjowych

o czestotliwosciowych srodkowych od 10 kHz do 40 kHz
- przekraczajq. wartosci podane w tabeli:
R6wnowalrty poziom cisnienia
CaestotliwoSiJ

Siodkowa

pasm tercjowych

(kHz)

akustycznego odniesiony do 8godzinnego dobowego lub do
przecietnego tygodniowego,
□kreSlonego w Kodeksie pracy,
wyiniaru

10;

12,5;

16

czasu pracy

Maksymalny poziom

ciSnienia akustycznego
IdB)

(dB)

77

100

20

87

110

25

102

125

107

130

31,5;

40

4) prace w warunkach narazenia na drgania dzialajace na organizm przez koriczyny gome,
ktorych:

a) wartosc sumy wektorowej skutecznych, wazonych cz?stotliwosciowo przyspieszen
drgari wyznaczonych dla trzech skladowych kierunkowych X, Y, Z, przy 8-godzinnym
dziaianiu drgan na organizm, przekracza 1 m/s2,

b) maksymalna wartosc sumy wektorowej skutecznych, wazonych czt?stotliwosciowo
przyspieszeh drgari wyznaczonych dfa trzech skladowych kierunkowych X, Y, Z, dla

ekspozycji trwajacych 30 minut i krotszych, przekracza 4 m/s2,
5) wszystkie prace w warunkach narazenia na drgania o ogolnym oddzialywaniu na
organizm czlowieka.

1.

V. Prace narazajace na dzialanie p61 elektromagnetycznych, promieniowania
jonizujacego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych

Dla kobiet w ciazy:

a) prace w zasie,gu pol elektromagnetycznych o natezeniach przekraczajacych wartosci
dla sfery bezpiecznej,

b) prace w srodowisku, w kt6rym wystepuje przekroczenie 1/4 wartosci najwyzszych
dopuszczalnych natezen promieniowania nadfioletowego, okreslonych w przepisach
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat^zeri czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy,

c) prace w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujace okreslonych w przepisach
prawa atomowego,

d) prace przy obsludze monitorow ekranowych - powyzej 4 godzin na dob?.
2. Dla kobiet karmiacych piersia. - prace w warunkach narazenia na promieniowanie
jonizujace okreslonych w przepisach prawa atomowego.
V. Prace pod ziemiij, ponizej poziomu gruntu i na wysokosci
1. Prace pod ziemia. we wszystkich kopalniach, z wyjatkiem pracy:
a) na stanowiskach kierowniczych, nie wymagajacej stalego przebywania pod ziemia_
i wykonywania pracy fizycznej,

b) w shizbie zdrowia,

c) w okresie studiow, w ramach szkolenia zawodowego,
d) wykonywanej dorywczo i nie wymagajacej pracy fizycznej.
2. Dla kobiet w ciazy:

a) praca na wysokosci - poza starymi galeriami, pomostami, podestami i innymi starymi
podwyzszeniami, posiadajqcymi pelne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby
stosowania srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie
i schodzenie po drabinach i klamrach,
b) prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych.
VI. Prace w podwyzszonym lub obnizonym cisnieniu

Dla kobiet w ciazy lub karmiacych piersia_ - prace nurkow oraz wszystkie prace

w warunkach podwyzszonego lub obnizonego cisnienia.

VII. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologiczoymi

Dla kobiet w ciazy lub karmiacych piersia^:

1) prace stwarzajace ryzyko zakazenia: wirusem zapalenia watroby typu B, wirusem ospy
wietrznej i porpasca, wirusem rozyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, paleczka,
Ksteriozy, toksoplazmoza^,

2) prace przy obshidze zwierzat dotknietych chorobami zakaznymi i inwazyjnymi.
VIII. Prace w narazeniu na dziaianie szkodliwych substancji chemicznych

Dla kobiet w ciazy lub karmiacych piersia,:

1) prace w narazeniu na dzialanie czynnikow rakotworczych i o prawdopodobnym dziataniu
rakotworczym, okreslonych w odr^bnych przepisach,

2) prace w narazemu na nizej wymienione substancje chemiczne niezaleznie od ich ste_zenia
w srodowisku pracy:

- chloropren,
- 2-etoksyetanol,

- etylenu dwubromek,
- leki cytostatyczne,
- mangan,

- 2-metoksyetanol,

- o!6w i jego zwiazki organiczne i nieorganiczne,
- rte_c i jej zwiazki organiczne i nieorganiczne,
- styren,

- syntetyczne estrogeny i progesterony,

- w^gla dwusiarczek,
- preparaty od ochrony roslin,

3) prace w narazeniu na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych, jezeli ich stezenia
w srodowisku pracy przekraczaja, wartosci 1/3 najwyzszych dopuszczalnych ste_zen.

IX. Prace grozijce cifzkimi urazami fizycznymi i psychicznymi
Dla kobiet w ciazy lub karmiacych piersia_:
1) prace w wymuszonym rytmie pracy (na przyklad na tasmie),
2) prace wewna^trz zbiornikow i kanalow,

3) prace stwarzajace ryzyko ci?zkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie
pozarow, udzia* w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutkow awarii, prace
z materiaiami wybuchowymi, prace przy uboju zwieizqt hodowlanych oraz obsfudze
rozpiodnikow.

Zalacznik nr 4

do Regulaminu pracy

ZATRUDNIANIE MLODOCIANYCH
1. Zasady zatrudniania mlodocianych, zawierania i rozwiazywania umow z mlodocianym
pracownikiem, doksztatcanie oraz inne zasady zwiazane z praca_ mlodocianych reguluja,
przepisy od art. 190 do 206 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z pozniejszymi zmianami).
WYKAZPRAC WZBRONIONYCHMLODOCIANYM

I. Prace zwiazane z nadmiernym wysilkiem fizycznym, wymuszona pozycjn ciala oraz

zagrazajace prawidlowemu rozwojowi psychicznemu

1. Prace zwiazane z nadmiernym wysilkiem fizycznym

1) Prace polegajace wylacznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewozeniu cie_zarow oraz

prace wymagajace powtarzania duzej liczby jednorodnych ruchow.
2) Prace, przy ktorych najwyzsze wartosci obciazenia praca_ fizycznq, mierzone wydatkiem
energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczaja^:

a) dla dziewcza_t - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 2.300 kj, a w
odniesieniu do wysilkow krotkotrwalych 10,5 kj na minute,
b) dla chlopcow - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 3.030 kJ, a w
odniesieniu do wysilkow krotkotrwalych 12,6 kJ na minute^
3) Prace zaladunkowe i wyladunkowe, przy przewozeniu cie.zarow srodkami transportu,
przy przetaczaniu beczek, bali, klocow itp.

4) R^czna obshiga dzwigni, korb i kol sterowniczych, przy ktorej niezb?dna jest sila
przekraczajaca:

a) przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzin?, jezeli laczny czas
wykonywania prac nie przekracza potowy dobowego wymiaru czasu pracy
mlodocianych):
- dla dziewczaj - 70 N,
- dla chlopcow -100 N,

b) przy obciazeniu powtarzalnym:
- dla dziewczat - 40 N,
- dla chlopcow - 60 N.

5) Nozna obsluga elementow urzadzefi (pedalow, przyciskow noznych itp.) wymagaj^ca sily
przekraczajacej:

a) przy obshidze dorywczej:
- dla dziewczat - 100 N,
- dla chlopcow -170 N,

b) przy obciazeniu powtarzalnym:
- dla dziewczat - 70 N,
- dla chlopcow -130 N.

6) Reczne dzwiganie i przenoszenie przez jedna, osobe. na odleglosc powyzej 25 m
przedmiotow o masie przekraczajacej:
a) przy pracy dorywczej:
- dla dziewczat -14 kg,
- dla chlopcow - 20 kg,

b) przy obciazeniu powtarzalnym:
- dla dziewczajt - 8 kg,
- dia chlopcow -12 kg.

7) Reczne przenoszenie pod gore_, w szczegolnosci po schodach, ktorych wysokosc
przekracza 5 m, a kat nachylenia - 30°, ci^zarow o masie przekraczajacej:
a) przy pracy dorywczej:

- dla dziewczat -10 kg,
- dla chlopcow -15 kg,

b) przy obciajzeniu powtarzalnym:
- dla dziewczat - 5 kg,
- dla chlopcdw - 8 kg.

8) Przewozenie przez dziewczeta ciezarow na taczkach i wozkach 2-kolowych poruszanych
recznie.

2. Prace wyraagaj^ce stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciala
1) Prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie.
2) Prace wykonywane w pozycji lezacej, na boku lub na wznak, w tym w szczegolnosci przy
naprawach pojazdow mechanicznych.

3) Prace wykonywane na kolanach, w tym w szczegolnosci przy r^cznym cyklinowaniu
podlog, przy pracach brukarskich i posadzkarskich.

3. Prace zagrazaj^ce prawidlowemu rozwojowi psychicznemu
1) Prace, przy ktorych moglby bye zagrozony dalszy prawidlowy rozwqj psychiczny
mlodocianych, w szczegolnosci:

a) prace zwiazane z produkeja^ sprzedaz^ i konsumpcja_ wyrobow alkoholowych, w tym
obshiga konsumentow w zakladach gastronomicznych,

b) prace zwiazane z produkeja^ sprzedaza, i reklama, wyrobow tytoniowych,
c) prace zwia^ane z ubojem i obrobkq. poubojowq. zwierzat,
d) obshiga zaktadow kapielowych i lazni,
e) prace rakarzy,

f) prace przy sztucznym unasiennianiu zwierzat,
g) prace w szpitalach (oddzialach) dla nerwowo i psychicznie chorych.

2) Prace

w warunkach mogacych stanowic nadmierne obciazenie psychiczne,

szczegolnosci:

w

a) wymagaja_ce odbioru i przetwarzania duzej liczby lub szybko po sobie nastejmjacych
informacji i podejmowania decyzji mogacych spowodowac grozne nast^pstwa,
szczegdlnie w sytuacjach przymusu czasowego, w tym zwiazane z obsluga. urza^dzen
sterowniczych,

b) wymuszone przez rytm pracy maszyn i wynagradzane w zaleznosci od osiqganych
rezultatow.";

3) Prace pokojowych w domach wczasowych i turystycznychf pensjonatach i hotelach,
w tym hotelach robotniczych.

4) Udzial w wystejiach tancerzy w zakiadach gastronomicznych.

II. Prace w narazeniu na szkodliwe dzialanie czynnikow chemicznych, fizycznych
i biologicznych

1. Prace w narazeniu na szkodliwe dzialanie czynnikow chemicznych

1) Prace w narazeniu na dzialanie substancji i preparatow chemicznych, w tym srodkow
ochrony roslin, sklasyfikowanych w przepisach w sprawie kiyteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych jako: toksyczne (T), bardzo toksyczne
(T+), zrace (C) lub wybuchowe (E).

2) Prace w narazeniu na dzialanie substancji i preparatow chemicznych, w tym srodkow
ochrony roslin, sklasyfikowanych w przepisach w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych jako szkodliwe (Xn), ktorym
przypisano jeden lub wi^cej nastejnijacych zwrotow zagrozen:

a) zagraza powstaniem bardzo powaznych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia
(R39),

b) moze powodowac uczulenie w naste_pstwie narazenia droga^ oddechowa. (R42),

c) moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora, (R43),
d) moze powodowac raka (R45),
e) moze powodowac dziedziczne wady genetyczne (R46),

f) stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nast?pstwie dhigotrwalego narazenia (R48),

g) moze uposledzac plodnosc (R60),

h) moze dzialac szkodliwie na dziecko w tonie matki (R61),
i) mozliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia (R68).
3) Prace w narazeniu na dzialanie substancji i preparatow chemicznych, w tym srodkow
ochrony roslin, sklasyfikowanych w przepisach w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych jako draznia.ce (Xi), ktorym przypisano
jeden lub wi^cej naste_pujaeych zwrotow zagrozen:
a) produkt skrajnie latwo palny (R12),

b) moze powodowac uczulenie w naste_pstwie narazenia drogq, oddechowa. (R42),
c) moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora^ (R43).
4) Prace w narazeniu na dzialanie czynnikow i procesow technologicznych o dzialaniu
rakotworczym lub mutagennym, okreslonych w odre_bnych przepisach.
5) Prace w kontakcie z lekami psychotropowymi.

6) Prace

zwiazane

z

uzywaniem

kadzi,

zbiornikow

lub

pojemnikow

zawierajacych czynniki chemiczne, o ktorych mowa w pkt 1-4.
2. Prace w narazeniu na szkodliwe dzialanie pylow
Prace w srodowisku, w ktorym wystepuje narazenie na szkodliwy wph/w:

szklanych

1) pytdw o dzialaniu zwtokniajacym i drazniacym, ktorych st?zenia przekraczaja. 2/3
wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezeri okreslonych w przepisach w sprawie
najwyzszych dopuszczahiych st^zen i nate_zeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy;

2) pylow o dzialaniu uczulaj^cym;

3) pylow o dzialaniu rakotworczym lub mutagennym, okreslonych w odre_bnych przepisach.
3. Prace w narazeniu na szkodliwe dzialanie czynnikow fizycznych
1) Prace w zasi?gu pol elektromagnetycznych o nate_zeniach przekraczaja_cych wartosci dla
strefy bezpiecznej, okreslone w przepisach w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
st?zen i nate_zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

2) Prace w warunkach narazenia na promieniowanie jonizujace na poziomie
przekraczaja.cym dopuszczalne wartosci dawek granicznych okreslone w przepisach
prawa atomowego.

3) Prace w warunkach narazenia na promieniowanie laserowe.

4) Prace w warunkach narazenia na promieniowanie nadfioletowe, zwlaszcza emitowane
przez technologiczne urzadzenia przemyslowe, w tym w szczegolnosci przy spawaniu,
ci^ciu i napawaniu metali.

5) Prace w warunkach narazenia na promieniowanie podczerwone, w tym w szczegolnosci
przy piecach hutniczych i grzewczych oraz spiekaniu, odlewaniu, walcowaniu i kuciu
metali.

6) Prace w warunkach narazenia na halas, ktorego:

a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przecietnego
tygodniowego, okreslonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza
wartosc 80 dB,

b) szczytowy poziom dzwie^ku C przekracza wartosc 130 dB,
c) maksymalny poziom dzwi?ku A przekracza wartosc"110 dB.
7) Prace w warunkach narazenia na haias infradzwi^kowy, ktorego:

a) r6wnowazny poziom cisnienia akustycznego
skorygowany charakterystyka^
cz§stotliwosciowq_ G odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeci?tnego
tygodniowego, okreslonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza
wartosc 86 dB,

b) szczytowy nieskorygowany poziom cisnienia akustycznego przekracza wartosc 135
dB.

8) Prace w warunkach narazenia na halas ultradzwi^kowy, ktorego:
a) rownowazne
poziomy
cisnienia
akustycznego
w
pasmach
tercjowych
o cz?stotliwosciach srodkowych od 10 kHz do 40 kHz odniesione do 8-godzinnego
dobowego lub do przecie_tnego tygodniowego, okreslonego w Kodeksie pracy,
wymiaru czasu pracy,

b) maksymalne

poziomy

cisnienia

akustycznego

w

pasmach

tercjowych

o cz?stotliwosciach srodkowych od 10 kHz do 40 kHz
przekraczaja^ wartosci podane w tabeli:
Rownowainy poziom ciSnienia
CzestotliwoS6

£rodkowa

pasm tercjowych

(kHz)

akustycznego odniesiony

do 8-godzinnego dobowego lub do
przecietnego

tygodniowego,

Maksymalny

poziom

cisnienia akustycznego
[dB)

okreilonego w Kodeksie pracy,
wymiaru
1
10;

czasu pracy

(dB)

2

3

75

100

20

35

110

25

100

125

105

130

12,5;

31,5;

16

40

9) Prace w warunkach narazenia na drgania dzialajace na organizm czlowieka przez
konczyny gorne, przy ktorych:

a) wartosc ekspozycji dziennej wyrazonej w postaci rownowaznej energetycznie dla 8
godzin dzialania sumy wektorowej skutecznych, wazonych cz?stotliwosciowo
przyspieszeh drgan wyznaczonych dla trzech skladowych kierunkowych (ahwx, ahwy,
ahwz), przekracza 1 m/s2,
b) wartosc ekspozycji trwajacej 30 minut i krocej, wyrazonej w postaci sumy wektorowej
skutecznych, wazonych cze_stotliwosciowo przyspieszen drgan wyznaczonych dla
trzech skladowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz), przekracza 4 m/s2.
10) Prace w warunkach narazenia na drgania o ogolnym dzialaniu na organizm czlowieka,
przy ktorych:

a) wartosc ekspozycji dziennej wyrazonej w postaci rownowaznego energetycznie dla 8
godzin dzialania skutecznego, wazonego cze_stotliwosciowo przyspieszenia drgan
dominujacego wsrod przyspieszen drgan wyznaczonych dla trzech sktadowych
kierunkowych, z uwzgl^dnieniem wlasciwych wspolczynnikow (1,4 awx, 1,4 awy,
awz), przekracza 0,19 m/s2,

b) wartosc ekspozycji trwajacej 30 minut i krocej, wyrazonej w postaci skutecznego

wazonego cze.stotliwosciowo przyspieszenia drgan dominujacego wsr6d przyspieszeii
drgan wyznaczonych dla trzech sktadowych kierunkowych, z uwzglednieniem
wlasciwych wspolczynnikow (1,4 awx, 1,4 awy, awz), przekracza 0,76 m/s .
11) Prace w pomieszczeniach, w ktoiych temperatura powietrza przekracza 30 °C,
a wilgotnosc wzgledna powietrza przekracza 65 %, a takze w warunkach bezposredniego
oddzialywania otwartego zrodla promieniowania, w tym w szczegolnosci: obsluga
suszarni, spiekanie i prazenie rud, walcowanie, wytapianie, rozlewanie i odlewanie metali
lub ich stopow, naprawa piecow hutniczych, obshiga piecow do termicznej obshigi
cieplnej, w hutach szkla i przetworniach szkla - obsluga piecow do wytapiania
i odprezania, naprawa piecow szklarskich, formowanie szkla oraz wszelkie prace na
pomostach czynnych piecow do wytapiania szkla, prace przy wypalaniu dolomitu
i wapna, gotowanie asfaltu i prace z goracym asfaltem, bezposrednia obsluga piecow
piekarniczych, prace przy przygotowaniu karmelu w kocioikach.
12) Prace w temperaturze powietrza nizszej niz 14 °C, a takze przy wilgotnosci wzglednej
wyzszej niz 65 %, w tym w szczegolnosci: prace w chtodniach, przechowalniach
produktow zywnosciowych, zamrazalniach, w stajym kontakcie z woda^ solank^ i innymi
prynami, przy robotach ziemnych w mokrym gruncie - osuszanie i nawadnianie, a takze
prace w warunkach narazajacych na stale przemakanie odziezy, powodujace naruszenie
bilansu cieplnego u mlodych pracownikow.

13) Prace w srodowisku o duzych wahaniach parametrow mikroklimatu, szczegolnie przy
wystepowaniu naglych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczajacym 15 °C,
przy braku mozliwosci
stosowania co najmniej
15-minutowej
adaptacji
w pomieszczeniach o temperaturze posredniej.

14) Prace w warunkach podwyzszonego cisnienia, w tym w szczegolnosci:
a) w komorach wysokich cisnieri lub w innych urz^dzeniach hiperbarycznych nawodnych
albo naziemnych,
b) w urzadzeniach komunikacji lotniczej,
c) prace nurkow i pietwonurkow,
d) prace w kesonach.

15) Prace w warunkach obnizonego cisnienia, w tym w szczegolnosci w komorach niskich
cisnien lub w innych urzadzeniach hipobarycznych nawodnych lub naziemnych.
4. Prace w narazeniu na szkodliwe dzialanie czynnikow biologicznych
1) Prace, przy ktoiych zrodlem zakazenia lub zarazenia moze bye chory czlowiek lub
material zakazny pochodzenia ludzkiego, tj. krew, tkanki, mocz, kal itp., w tym
w szczegolnosci wszelkie prace w szpitalach (oddzialach) zakaznych.
2) Prace, przy ktoiych wyste_puja_ zagrozenia czynnikami biologicznymi, przenoszonymi na
czlowieka przez kontakt ze zwierz?tami lub produktami pochodzenia zwierzecego, w tym
szczegolnie:

a) drobnoustrojami chorob odzwierz^cych, tj. zoonozami,

b)alergenami pochodzenia zwierzecego: wydalinami, roztoczem, siersci% hipiezem
zwierzat hodowlanych, pylem jedwabiu naturalnego, pierzem ptakow, maczka, rybna_
itp., wystepujapymi w hodowli i przetworstwie.

3) Prace, przy ktoiych wystepujEt zagrozenia czyrmikami biologicznymi pochodzenia
roslinnego lub mikroorganizmami przenoszonymi przez rosliny:
a) drobnoustrojami wyste_pujacymi w roslinach, tj. bakteriami, promieniowcami,
grzybami itp., ktore stanowia^ zagrozenie w trakcie procesow magazynowania,
przetwarzania i uzytkowania roznych surowcow roslinnych,

b)pytami pochodzenia roslinnego, powodujaj:ymi stany uczuleniowe, w tym
w szczegolnosci pylami zbozowymi, paszowymi, tytoniowymi i z ziol leczniczych.

III. Prace stwarzajijce zagrozenia wypadkowe

1) Prace, podczas ktorych miodociani sa_ narazeni na zwiekszone niebezpieczeiistwo urazdw,
w tym w szczegolnosci zwiazane z:

a) obshiga, mtotow mechanicznych, pras, walcow, nozyc, krajalnic, szarpaczy oraz
naped6w i przystawek przenoszacych ruch na maszyny,

b) umchamianiem maszyn i innych urzadzen bezposrednio po ich naprawie,
c) poiowem ryb, ich patroszeniem i filetowaniem oraz wszelkimi pracami w dzialach

produkcyjnych fabryk przetworow rybnych,
d) rozbiorem, trybowaniem i mieleniem miesa,

e) obshig^ cia^nikow i maszyn samojezdnych, bezposrednia^ obsluga. mlockarni,
sieczkarni i innych maszyn rolniczych, przy ktorych wyste.puja_ zagrozenia
wypadkowe, oraz koszeniem kos^

f) prowadzeniem maszyn budowlanych i drogowych oraz obshiga. dzwignic, kafarow
i kolowrotow,

g) obshiga kotlow parowych, urzadzen i naczyii, w ktorych wystepuje cisnienie powyzej
0,5 bara, obstug^ generatorow gazowych i innych urzadzen, ktorych eksploatacja
uszkodzenie i nieprawidlowa czynnosc zagraza bezpieczenstwu obshigujacego
1 innych osob znajduj^cych si§ wpoblizu,

h) obrobk% drewna przy uzyciu pilarek laricuchowych z nap?dem elektrycznym lub
mechanicznym, obslugq pilarek tarczowych, tasmowych, ramowych (trakow), maszyn
do obrobki drewna o bezposrednim r^cznym posuwie materiahi oraz wszelkich
pracach przy zrywce, pozyskiwaniu i transporcie drewna,

i) kontaktem ze zwierz?tami dzikimi lub jadowitymi, obslug^ buhajow, ogierow, knurow
i trykow oraz wywozem obornika i gnojowic.

2) Prace zwia^ane z wytwarzaniem i stosowaniem srodkow wybuchowych i latwo palnych
oraz wyrobow zawieraja^cych te srodki.

3) Prace obejmujace wytwarzanie, stosowanie i przechowywanie spr?zonych, piynnych
i rozpuszczonych gaz6w.

4) Prace zagrazajace porazeniem pradem eiektrycznym, w tym w szczegolnosci: prace przy
limach energetycznych b?d^cych pod napieciem lub w poblizu tych linii, prace
w rozdzielniach pradu elektrycznego, w elektrycznych podstacjach, przy
transformatorach i nastawniach, wszelkie prace przy obshidze urzadzen energetycznych
znajdujacych si? pod napieciem, z wyjqtkiem napiecia obnizonego (bezpiecznego) oraz
prac konserwacyjnych przy urzadzeniach central telefonicznych, wykonywanych przez
absolwentow szkot zawodowych.

5) Prace w transporcie kolejowym, w tym w szczegolnosci: na stanowiskach zwiazanych
z prowadzeniem ruchu kolejowego, zwtaszcza prace maszynistow pojazdow trakcyjnych

l drezyn motorowych, dyzurnych ruchu, konduktorow, manewrowych, ustawiaczy,

nastawmczych, zwrotniczych, operatorow maszyn torowych, sprza^taczy wagonow oraz

przy budowie i utrzymaniu sieci trakcyjnej.

6) Prace w transporcie oraz komunikacji samochodowej
w szczegolnosci:

i tramwajowej, w tym

a) prace kierowcow pojazdow silnikowych i ich pomocnikow,
b) prace konduktorow w autobusach i trolejbusach,
c) przy r?cznym przetaczaniu, spinaniu i odczepianiu wagonow i przyczep,
d) przy zdejmowaniu, nakladaniu i pompowaniu opon samochodowych i ciajnikowych,

e) prace konwojentow.

7) Prace w zegludze, w tym w szczegolnosci: wszelkie prace na jednostkach prywajacych
oraz prace w portach zwiazane z obstug^ techniczna_ statkow, prace na poglebiarkach
i przy wydobywaniu wrakow.

8) Prace w lotnictwie, w tym w szczegolnosci: prace mechanikow, pilotow samolotow oraz
prace zwiazane z obstug^pasazerow w samolocie.

9) Prace grozace zawaleniem, w tym w szczegolnosci:
a) prace pod ziemia,,

b) prace w zaglebieniach o gl?bokosci wi^kszej niz 0,7 m, ktorych szerokosc jest

mniejsza niz dwukrotna glebokosc,
c) prace przy budowie i rozbiorce obiektow budowlanych.

10) Prace

na

wysokosci

w szczegolnosci:

powyzej

3

m

grozace upadkiem

z

wysokosci,

w

tym

a) przy budowie, naprawie i czyszczeniu kominow,

b) zwiazane zprzymusow%pozycja_ciala, wprzestrzeniograniczonej,

c) narazajace na zmienny mikroklimat, prowadzone na zewnatrz budynku.

11) Prace w kamieniolomach i kopalniach odkrywkowych oraz przy wydobywaniu
i przerobie siarki.

12) Prace przy nieodpowiednim oswietleniu, przy ktorych wykonywaniu parametry
oswietlenia nie odpowiadaja^ wymaganiom okreslonym w Polskich Normach.

WYKAZNIEKTORYCHRODZAJOWPRACWZBRONIONYCHMLODOCIANYM,

PRZYKTORYCH ZEZWALA SIENA ZATRUDNIANIE MLODOCIANYCH W WIEKU
POWYZEJ 16 LAT

I. Prace zwiazane z nadmiernym wysilkiem fizycznym, uvmus/onu po/ycj;} ciala oraz

zagrazajs}ce prawidlowemu rozwojowi psychicznemu

1. Prace zwiazane z nadmiernym wysilkiem fizycznym

1) Prace polegajace na podnoszeniu i przenoszeniu ci^zarow o masie i na odleglosci
nieprzekraczajace wartosci okreslonych w dziale I ust. 1 pkt 6 i 7 zalacznika nr 1 do
rozporzadzenia oraz prace wymagajace powtarzania duzej liczby jednorodnych ruchow.
2) Przewozenie przez chtopcow na taczkach jednokofowych na odleglosc do 50 m ladunkow
o masie do 50 kg po powierzchni gtadkiej, utwardzonej lub po pomostach zbitych z desek
trwale zamocowanych, jezeli pochylenie powierzchni nie przekracza 2 %.
3) Przewozenie przez chlopcow na wozkach 2-kotowych poruszanych r?cznie na odleglosc
do 100 m po powierzchni gladkiej ladunkow o masie do 80 kg, jezeli pochylenie
powierzchni nie przekracza 2 %, a po powierzchni nierownej - ciezarow do 50 kg, jezeli
pochylenie powierzchni nie przekracza 1 %.

4) Przewozenie na wozkach 3- lub 4-kolowych poruszanych r^cznie na odleglosc do 150 m
tadunkbw o masie: dziewczetom do 50 kg oraz chlopcom do 80 kg, jezeli pochylenie
powierzchni nie przekracza 2 %.

5) Przewozenie na odleglosc do 200 m ladunkow w wagonikach, kolebach
przemieszczanych recznie po szynach o masie: dziewczetom do 300 kg oraz chtopcom do
400 kg, jezeli pochylenie torn nie przekracza 1 %.

Uwaga:

1) taczny czas wykonywania czynnosci wymienionych w pkt 1-5 w ci^gu doby nie moze
przekraczac 1/3 czasu pracy mlodocianego.

2) Masa ladunkow, o ktorych mowa w pkt 2-5, obejmuje rowniez mas? urzadzenia
transportowego.

2. Prace wymagajace stale wymuszonej i niewygodnej pozycji przy pracy

Prace przy naprawach pojazdow samochodowych, ukladaniu podiog oraz ukiadaniu
i naprawach nawierzchni drogowych, pod warankiem wykonywania ich nie dluzej niz 3
godziny na dob?.

3. Prace zagrazajqce prawidlowemu rozwojowi psychicznemu

Prace przy obsrudze konsumentow w zakiadach gastronomicznych, w ktorych podawany
jest aikohol, z wylaczeniem podawania przez mlodocianych napojow alkoholowych,
wykonywane pomi?dzy godziny 7 i 17.

II. Prace w narazeniu na szkodliwe dzialanie czynnikdw chemicznych, fizycznych
i biologicznych

1. Prace w narazeniu na szkodliwe dzialanie czynnikow chemicznych
1) Prace w zakiadach poligraficznych przy trawieniu klisz i innych elementow, pod
warunkiem wykonywania tych prac do 2 godzin na dob?.

2) Prace przy barwieniu wyrobow wtokienniczych oraz przy garbowaniu skor przy uzyciu
srodkow chemicznych, pod warunkiem ze prace b?d^ odbywaly si? w wymiarze do 12
godzin na tydzien w warunkach laboratoryjnych lub w wydzielonych dla celow szkolenia
zawodowego i odpowiednio wyposazonych pomieszczeniach.

3) Prace w kontakcie z czynnikami stwarzajacymi ryzyko uczulenia, pod warunkiem
uzyskania specjalistycznej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazari zdrowotnych do
kontaktu z tymi czynnikami.

2. Prace w narazeniu na szkodliwe dzialanie py!6w

Prace w kontakcie z pylami stwarzajacymi ryzyko uczulenia, pod warunkiem uzyskania
specjalistycznej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazari zdrowotnych do kontaktu z tymi

pylami.

3. Prace w narazeniu na szkodliwe dzialanie czynnikow fizycznych
1) Prace chlopcow w wieku powyzej 171at:
a) przy spawaniu, ci?ciu i stapianiu metali, z wylaczeniem metali kolorowych oraz
spawania wewnajrz zbioraikow i pod wod^ pod warunkiem wykonywania ich nie
dhizej niz 3 godziny na dob? oraz 60 godzin w carym okresie szkolenia zawodowego,
pod nadzorem nauczycieli zawodu lub instruktorow praktycznej nauki zawodu
posiadaja^cych kwalifikacje spawacza; zatrudnianie mlodocianych przy spawaniu,
ci?ciu i stapianiu metali moze si? odbywac tylko na tych stanowiskach, na kt6tych jest
zapewniona skutecznie dzialaja^ca wentylacja miejscowa i og6Ina,
b) przy r?cznych pracach kowalskich z zastosowaniem mlotkow o masie do 5 kg, nie
dhozej niz 3 godziny na dob? i 60 godzin w carym okresie szkolenia zawodowego, przy
zachowaniu norm wydatku energetycznego okreslonych w dziale I ust. 1 pkt 2
zalacznika nr 1 do rozporzadzenia.

2) Prace w mikroklimacie gorgcym do wartosci 26 °C wskaznika obciazenia termicznego
WBGT, wykonywane do 3 godzin na dob?, pod warunkiem zachowania norm wydatku

energetycznego okreslonych w dziale I ust. 1 pkt 2 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia
oraz zapewnienia mlodocianym na stanowiskach pracy dostatecznej ilosci odpowiednich

napojow i dziesieciominutowych przerw po kazdych pi?cdziesi?ciu minutach pracy, to

jest prace:

a) przy obshidze maszyn i urzadzeii hutniczych oraz urzadzeri walcowniczych w hutach
zelaza i stall, wykonywane przez chlopcow, jezeli spelnione s^ nastej^ujace warunki;
- mlodociany jest stopniowo wprowadzany w realizacj? zadari przewidzianych w
ramach nauki zawodu, poczynajac od obserwacji procesow produkcyjnych, poprzez
wst?pne cwiczenia na stanowiskach szkoleniowych i prace pomocnicze przy
obshidze stanowisk roboczych wyznaczonych programem nauczania,

- na stanowiskach pracy zwiazanych z nauk^ zawodu jest zapewniona pelna obsada
pracowrnkow,

- w odniesieniu do mlodorianych nie moze bye stosowany system prac normowanych
i akordowych,

- w wydzialach stalowni, walcowni i wielkich piecow czas zajec mfodocianych nie
moze przekraczac 2 godzin na dobe_,

- praktyczna nauka zawodu mlodocianych nie moze odbywac si? w spiekalniach,

w hali namiarowej i gardzieli wielkich piecow, w halach odlewniczych i lejniczych'
w mieszalniach stalowni oraz walcowni blach, rur i drutu,

b) przy formowaniu wyrobow z masy szklanej, z wylaczeniem wydmuchiwania ustnego,
wykonywane przez chlopcow w wieku powyzej 17 lat,
c) przy wytwarzaniu wyrobow ceramicznych,

d) przy bezposredniej obstudze piecow piekarniczych w zakladach zmechanizowanych,
e) przy produkeji wyrobow czekoladowych i z mas karmelowych, wykonywane przez
mlodocianych w wieku powyzej 17 lat.

3) Prace w mikroklimacie zimnym, z wylaczeniem prac w chlodniach i zamrazalniach, pod
nastejmjqcymi warunkami:

a) wyposazenia mlodocianych w odziez o odpowiedniej ciepiochronnosci, zgodnej
z wymaganiami Polskiej Normy,

b) zapewnienia na stanowiskach pracy gora.cych napojow,
c) przestrzegania, aby wydatek energetyczny nie przekraczal norm okreslonych w dziale I
ust. 1 pkt 2 zala^cznika nr 1 do rozporzadzenia oraz ograniczenia do 3 godzin na dob?
czasu pracy mlodocianych w pomieszczeniach z temperaturq. nizszq,niz 10 °C.
W przypadku gdy zaistnieje koniecznosc wykonywania pracy bez zastosowania r?kawic
ochronnych, dozwolone jest zatrudnianie mtodocianych w warunkach, w ktorych wartosc
wskaznika sily chtodzacej powietrza WCI nie przekracza 800 kcal x m"2 x h"1.
4. Prace w narazeniu na szkodliwe dziatanie czynnikow biologicznych
1J Prace w placowkach stuzby zdrowia, z wyjatkiem szpitali (oddzialow szpitali) zakaznych,
w wymiarze do 6 godzin na dob?, z wytaczeniem nastejnijacych czynnosci:
a) wynoszenie, mycie i dezynfekcja naczyn z wydalinami, wydzielinami i innymi
materiatami potencjalnie zakaznymi, mycie chorych zanieczyszczonych, pomoc przy
zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,

b) prace dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne z zastosowaniem toksycznych
srodkow chemicznych,

c) pobieranie i przenoszenie materialow do badaii laboratoryjnych, takich jak kal, mocz,
krew, plwocina,

d) wykonywanie toalety posmiertnej i prace w prosektoriach.
2) Prace przy r?cznym i maszynowym krojeniu skor - w wymiarze do 3 godzin na dob?.

3) Prace mrynarskie przy obshidze maszyn czyszcza.cych i miel^cych, wykonywane przez
chlopcow w wieku powyzej 17 lat, pod warunkiem ze st?zenia pytow nie przekraczaja_ 2/3
wartosci najwyzszych dopuszczalnych st?zen okreslonych w przepisach w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych st?zeri i nat?zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy.

4) Prace w kontakcie z czynnikami stwarzajajsymi ryzyko uczulenia, pod warunkiem
uzyskania specjalistycznej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazari zdrowotnych do
kontaktu z tymi czynnikami.

III. Prace stwarzaj^ce zagrozenia wypadkowe

1) Prace masarskie i kucharskie, przy wykrawaniu elementow na mie_sa drobne, rozbiorze
uzupetniajaj;ym i obrobce elementow mi^snych.

2) Prace przy filetowaniu ryb.

3) Prace przy budowie, naprawie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej, w wydzielonym
warsztacie szkolnym, na torach ulozonych wylacznie dla celow szkoleniowych, na terenie
ogrodzonym, z wylaczeniem bezposredniego sasiedztwa czynnych torow kolejowych dla
ruchu pociajow.

4) Prace kierowcy pojazdu silnikowego, jesli program nauki zawodu przewiduje uzyskanie
przez uczniaprawa jazdy uprawniajacego do kierowania takim pojazdem.
5) Prace marynarzy i rybakow.

6) Prace przy obshidze ciaj*nik6w i samojezdnych maszyn rolniczych.

7) Prace w zagl?bieniach do 1,5 m obudowanych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w przepisach w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

8) Niekt6re rodzaje prac pod ziemia. w gornictwie w?glowym, w gl?binowych kopalniach
rud i kopalniach soli oraz w kamieniolomach i kopalniach odkrywkowych przewidziane
w programach praktycznej nauki zawodu, wykonywane przez chlopcow, pod warunkiem
spemienia nast?pujaeych wymagari:

a) czas pracy mlodocianych pod ziemia. nie moze przekraczac 14 dni w miesiacu, przy
czym czas pracy mlodocianych w wieku do 17 lat nie moze przekraczac 4 godzin na

dob?, a mlodocianych w wieku powyzej 17 lat - 6 godzin na dob?,
b) czas pracy mlodocianych w kamieniolomach i kopalniach odkrywkowych nie moze
przekraczac 4 godzin na dob?,

c) w czasie szkolenia zawodowego mlodociani moga. bye zatrudniani w polach
szkoleniowych, tj. w oddziatach kopalni specjalnie przeznaczonych do szkolenia, lub
na stanowiskach szkoleniowych w warsztatach energomechanicznych i w oddzialach
ruchowych kopalni pod ziemi^ zatwierdzonych dla celow szkoleniowych w planie
ruchu zakladu gorniczego przez wlasciwy okr?gowy urza.d gorniczy,
d) zatrudnianie mtodocianych na stanowiskach szkoleniowych w warsztatach
energomechanicznych i w oddzialach ruchowych kopalni pod ziemia^ odbywa si? przy

pelnej obsadzie pracownikow dorosrych z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,

e) praca mlodocianych pod ziemia;

- moze odbywac si? po stwierdzeniu zgodnosci warankow pracy z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym braku nadmiernego cisnienia,
braku zapylenia szkodliwego dla zdrowia, promieniowania jonizujacego,
nadmiernego halasu oraz po zapewnieniu dobrego przewietrzenia, korzystnego
mikroklimatu i odpowiedniego oswietlenia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
wodnego i gazowego, a takze dogodnego i bezpiecznego dojscia do miejsca pracy,
- nie moze odbywac si? w chodnikach wymagajacych pozyeji lezacej lub pochylonej,
w miejscach mokrych, przy rabunku, w polach pozarowych oraz w warunkach
niebezpiecznych, gdzie wymagana jest duza ostroznosc i doswiadczenie,
- nie moze polegac na dzwiganiu, przenoszeniu i przewozeniu ci?zarow ponad normy
okreslone dla mlodocianych,

f) zatrudnianie mlodocianych pod ziemia. moze odbywac si? tylko pod nadzorem
nauczycieli zawodu, zatwierdzonych przez wtasciwy okr?gowy urza^d gorniczy, lub
instruktorow praktycznej nauki zawodu, zatwierdzonych przez kierownika zakladu
gorniczego, przy czym na jednego instruktora nie moze przypadac wi?cej niz
5 mlodocianych.

9) Prace mlodocianych w wieku powyzej 17 lat:
a) zwiajsane z montazem, demontazem i konserwacja. linii energetycznych, rozdzielni,
stacji transformatorow i nastawni, w tym na wysokosci do 10 m, przy zastosowaniu
wymaganych przepisami energetycznymi srodkow ochronnych, pod warunkiem

calkowitego wylaj;zenia linii lub urzqdzeri spod napi?cia przy jednoczesnym
zabezpieczeniu miejsca pracy w taki sposob, aby wykluczone bylo przypadkowe
wtaczenie tych linii lub urzajdzeii pod napi?cie oraz przypadkowe zblizenie si? na
niebezpieczna^ odleglosc do cz?sci urzajizen pozostawionych pod napi^ciem lub ich
dotkni?cie, oraz pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia przed skutkami
wyladowan atmosferycznych,

b) zwiazane z budowa^ i utrzymaniem sieci trakcyjnych, w tym na wysokosci do 10 m,
przy zastosowaniu wymaganych przepisami srodkow ochronnych, przy wylaczonej
sieci trakcyjnej spod napi?tia i jednoczesnym zabezpieczeniu miejsca pracy w taki
sposob, aby wykluczone bylo przypadkowe wlaj:zenie tego odcinka sieci pod napi?tie
lub przeniesienie napi?cia przez pantograf pojazdu trakcyjnego; prace te moga. bye
wykonywane tylko na sieci trakcyjnej zbudowanej specjalnie dla celow szkoleniowych
lub na wyznaczonych odcinkach linii kolejowej, na ktorych na czas wykonywania prac
wstrzymany jest ruch pociagow,

c) zwiazane z obstug^ pojazdow trakcyjnych i z prowadzeniem ruchu kolejowego,
wykonywane pod bezposrednim nadzorem osob upowaznionych,
d) na wysokosci do 10 m, w wymiarze do 2 godzin na dob?, pod warunkiem petnego
zabezpieczenia przed upadkiem i wylajszenia innych zagrozeri,

e) wykonywane w warsztatach szkolnych lub na stanowiskach szkoleniowych
w zakladach pracy przystosowanych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu:
- przy obshidze mlotow mechanicznych, pras, walcow, nozyc, krajalnic, szarpaczy
oraz napedow i przystawek przenoszacych ruch na maszyny,
- przy obrobce drewna z uzyciem pilarek taricuchowych z nap?dem elektrycznym lub
mechanicznym, pilarek tarczowych, tasmowych lub ramowych (trakow), maszyn do
obrobki drewna o bezposrednim re.cznym posuwie materiatu, przy zrywee oraz
pozyskiwaniu i transporcie drewna.
10) Prace przy nieodpowiednim oswietleniu:

a) w pomieszczeniach zaciemnionych (ciemniach fotograficznych), w wymiarze do
2 godzin na dob?,

b) mlodocianych w wieku powyzej 17 lat w zakresie potrzebnym do przygotowania
zawodowego:

- w konserwatoriach filmow,
- w ciemniach filmowych,
- przy montazu filmow,

- w charakterze pomocy przy obshidze aparatow projekcyjnych 35 mm wyposazonych

w lampy hikowe, pod warunkiem nieprzekraczania przy tych pracach 6 godzin na
dob?, a w kabinie kinooperatora - czasu pracy w ciagu 2 seansow.

