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Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2022 Dyrektora 

CSiR w Lęborku z dnia 17 stycznia 2022 r. 

 

REGULAMIN PRACY  

Rozdział I 

Przepisy wstępne 

 

§ 1 

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa                         

i  obowiązki pracodawcy i pracowników.  

 

§ 2 

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj        

wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.  

 

§ 3 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1) Pracodawcy - należy przez to rozumieć Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, 

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku,  

3) Pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku              

pracy.  

 

Rozdział II 

Podstawowe prawa i obowiązki Pracodawcy 

 

§ 4 

Pracodawca ma w szczególności obowiązek:  

1) zapewnienia pracownikowi przydziału pracy zgodnie z treścią zawartej umowy  

o pracę, 

2) zaznajamiania podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem              

wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi              

uprawnieniami,  

3) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,  

a także osiąganie przez pracowników – przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji – 

wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,  

4) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia             

systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  

5) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,  

6) ułatwiania pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  

7) udostępniania pracownikowi potrzebnych materiałów i narzędzi pracy, 

8) zaspokajania, w miarę posiadanych środków socjalnych, potrzeb pracowników,  

9) wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,  
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10)  niezwłocznego wydania pracownikowi, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem 

stosunku pracy, świadectwa pracy, bez uzależniania tego od wcześniejszego rozliczenia się 

pracownika,  

11) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej           

przez poszczególnych pracowników,  

12) prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,  

13) stwarzania pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły               

prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające               

przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy, 

14) organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy,              

zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, 

15) przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć,               

wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,               

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,                    

a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym               

lub niepełnym wymiarze czasu pracy, 

16) informowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym               

wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych               

miejscach pracy, 

17) przeciwdziałania mobbingowi, którym są działania lub zachowania dotyczące               

pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym  

i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną               

ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub                

ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu               

współpracowników, 

18) wyposażania pracowników w narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy               

na poszczególnych stanowiskach, 

19) zapewnienia pracownikom odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej  

i higieny osobistej lub wypłacać ekwiwalent pieniężny za ww. zgodnie z zasadami 

przyjętymi w zakładzie na podstawie odrębnych zarządzeń.   

 

§ 5 

Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:  

1) korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,  

2) wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim 

polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia 

społecznego,  

3) określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami               

umów o pracę i przepisami,  

4) tworzenia i przystępowania do organizacji pracodawców w celu reprezentacji i ochrony 

swoich interesów.  
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Rozdział III 

Podstawowe prawa i obowiązki pracownika 
 

§ 6 

Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:  

1) zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi            

kwalifikacjami,  

2) terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,  

3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze            

oraz podczas urlopów,  

4) jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania            

jednakowych obowiązków.         

5) wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP,  

6) tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników.  

 

§ 7 

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do      

poleceń przełożonych, dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami lub         

umową o pracę.  

 

§ 8 

Pracownik ma w szczególności obowiązek:  

1) rzetelnego i efektywnego wykonywania pracy, 

2) stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one              

sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, 

3) przestrzegania czasu pracy ustalonego u pracodawcy,  

4) przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego u pracodawcy porządku,  

5) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także              

przepisów przeciwpożarowych,  

6) dbania o dobro pracodawcy, chronienia jego mienia oraz zachowywania w tajemnicy 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,  

7) przestrzegania w zakładzie zasad współżycia społecznego, 

8) przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

9) dbania o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy, 

10)  należytego zabezpieczenia, po zakończeniu pracy urządzeń i pomieszczenia pracy.  

 

§ 9 

Pracownikom zabrania się:  

1) spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków 

odurzających, wnoszenia alkoholu na teren zakładu oraz przebywania na terenie zakładu 

pracy pod wpływem takich napojów lub środków,  

2) palenia tytoniu na terenie zakładu pracy, oprócz miejsc do tego przeznaczonych,              

wyraźnie oznaczonych,  

3) opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy,  
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4) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie              

będących własnością pracownika,  

5) wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do              

czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą, 

6) wprowadzania do pomieszczeń służbowych osób nieupoważnionych, 

7) przebywania w pomieszczeniach służbowych poza godzinami pracy bez zezwolenia  

           pracodawcy, 
 

Rozdział IV 

Czas pracy 
 

§ 10 

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

w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.  

2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia              

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, z uwzględnieniem               

pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta rozliczeniu  

dobowym, tygodniowym, w przyjętym okresie rozliczeniowym.  

3. Okres rozliczeniowy wszystkich kategorii pracowników wynosi 3 miesiące.  

4. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie obejmuje następujące 

miesiące roku: 

a) styczeń – luty – marzec, 

b) kwiecień – maj – czerwiec, 

c) lipiec – sierpień – wrzesień, 

d) październik – listopad – grudzień. 

 

§ 11 

1. Czas pracy w podstawowym systemie czasu wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie                  

40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym               

okresie rozliczeniowym. 

2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy może              

być przedłużony do 12 godzin na dobę w przyjętym trzymiesięcznym okresie 

rozliczeniowym.  

3. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać               

przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

4. Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje               

15-minutowa przerwa w pracy, wliczana do czasu pracy. 

5. Pracownikom przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin     

nieprzerwanego odpoczynku, a w każdym tygodniu do co najmniej 35 godzin              

nieprzerwanego odpoczynku. 

6. W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego 

przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy 

nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak 

krótszy niż 24 godziny. 

7. Dniem wolnym od pracy z tytułu zasady pięciodniowego tygodnia pracy w Centrum Sportu 

i Rekreacji jest sobota.  
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8. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę i święta pracodawca zapewnia inny dzień 

wolny od pracy, który ustalany jest w sporządzanych na okresy miesięczne 

harmonogramach czasu pracy. 

§ 12 

1. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy: 

1) na stanowiskach administracyjnych w godz. 700 – 1500 z wyłączeniem dni wolnych 

(podstawowy system czasu pracy) 

1a) na stanowiskach administracyjnych związanych z organizacją imprez oraz kierownika 

      Miejskiej Hali Sportowej w ramach podstawowego czasu pracy w systemie zmianowym  

      w ramach: 

I zmiana 700–1500 lub 800–1600,  

II zmiana 1400–2200 lub 1500–2300   

2) w zespole obsługi kasowej w godz. 600–2200 w systemie dwuzmianowym  

we wszystkie dni tygodnia, tj.: w godz. 600–1400 i w godz. 1400–2200 (podstawowy                

system czasu pracy), 

3) w zespole obsługi szatni w godz. 600–2200 w systemie  dwuzmianowym  

we wszystkie dni tygodnia, tj.: w godz. 600–1400 i w godz. 1400–2200 (podstawowy                

system czasu pracy), 

4) w zespole utrzymania czystości w godzinach 630–2230 w systemie dwuzmianowym  

we wszystkie dni tygodnia, tj.: w godz. 630–1430 i w godz. 1430–2230 oraz w poniedziałki  

w godzinach 1430– 2330, a jedna godzina równoważona (2230–2330) równoważna będzie 

w pozostałe dni tygodnia okresu rozliczeniowego wskazane przez pracodawcę 

(równoważny system czasu pracy).  

5) w zespole ratowników w godz. 600–2200 w systemie dwuzmianowym  

we wszystkie dni tygodnia, tj.: w godz. 600–1400 i w godz. 1400–2200 (podstawowy                 

system czasu pracy), 

6) w zespole utrzymania ruchu w godz. 630–630 w systemie  dwuzmianowym we wszystkie 

dni tygodnia, tj.: w godz. 630–1830 i w godz. 1830–630 (równoważny system czasu pracy), 

7) w zespole obsługi Stadionu Miejskiego, w godz. 700–2200 w systemie              

dwuzmianowym we wszystkie dni tygodnia tj. w godz. 700–1500 i w godz.  1400–2200   

(podstawowy system czasu pracy), 

8)   w zespole obsługi Kompleksu Rekreacyjnego, w godz. 900–2100 we wszystkie dni 

tygodnia, tj.: w godz. 800–2000 i w godz. 900–2100  (równoważny system czasu pracy): 

9) w zespole obsługi Miejskiej Hali Sportowej w godzinach 600–2200 lub 700–2300  

w systemie dwuzmianowym (podstawowy system czasu pracy)  

a) od poniedziałku do niedzieli: 

I zmiana 600–1400 lub 700–1500,  

II zmiana 1200–2000 lub 1400–2200 lub 1500–2300 

10) w zespole konserwatorów Miejskiej Hali Sportowej w godzinach 600–2200 lub 700–2300 

w systemie dwuzmianowym (podstawowy system czasu pracy)  

a) od poniedziałku do niedzieli: 

I zmiana 600–1400 lub 700–1500,  

II zmiana 1200–2000 lub 1330–2130 lub 1500–2300   
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2. Pracodawca może wprowadzić w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy             

w godzinach funkcjonowania poszczególnych obiektów Centrum Sportu i Rekreacji, inne 

ramowe godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych kategoriach 

pracowników w okresie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy.  

3. Pracodawca może dokonywać zmian w ustalonym harmonogramie czasu pracy. 

4. O dokonanych zmianach pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników na dwa 

dni przed planowaną zmianą, a w przypadkach szczególnych wnikających z uzyskania 

przez pracodawcę informacji o nieobecności pracownika najpóźniej z jednodniowym 

wyprzedzeniem 

5. Zmiana harmonogramu może nastąpić w następujących sytuacjach: 

a) udzielenia pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto 

zgodnie z art. 15111 K.p., 

b) udzielenia pracownikowi, w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, dnia wolnego 

w zamian za pracę w dniu wolnym wynikającym z 5-dniowego tygodnia pracy zgodnie 

z art. 1513 K.p., 

c)  nieobecności w pracy innego pracownika związanej z chorobą, urlopem, opieką nad 

dzieckiem lub członkiem rodziny oraz innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

6. Miesięczny harmonogram czasu pracy opracowują: 

a) dla wszystkich pracowników poza wymienionym w punkcie b) Inspektor ds. 

pracowniczych.          

b) dla pracowników Miejskiej Hali Sportowej Inspektor ds. hali sportowej,  

      Zatwierdzone przez Dyrektora miesięczne harmonogramy pracy dla poszczególnych            

grup pracowników na każdy kolejny miesiąc pracy powinny być przekazane do             

wiadomości pracowników na co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, 

ze wskazaniem dni wolnych za niedzielę i święto oraz dni wolnych z tytułu zasady 

pięciodniowego tygodnia. 

7. Na pisemny wniosek Pracownika może zostać wprowadzony indywidualny rozkład  czasu 

pracy po uwzględnieniu interesów Pracownika i potrzeb Pracodawcy z uwzględnieniem 

rodzaju pracy świadczonej przez Pracownika.  

 

§ 13 

1. Za porę nocną przyjmuje się czas między godz. 2200  a  600. 

2. Za pracę w niedzielę przyjmuje się czas między niedzielą godz. 600 a poniedziałkiem  

godz. 600. 

 

§ 14 

W przyjętym rozkładzie czasu pracy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko 

w razie:  

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego 

albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,  

2) szczególnych potrzeb pracodawcy. 
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§ 15 

Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami  określonymi  

w § 14 pkt. 2, nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150    godzin w roku 

kalendarzowym.  

 

§ 16 

Jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby pracodawcy, na polecenie przełożonego pracownik 

wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych. 

 

§ 17 

1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje 

dodatek w wysokości: 

1) 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: 

a) w nocy, 

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z 

obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę 

lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; 

2) 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym 

innym dniu niż określony w pkt 1. 

2. Dodatek, o którym mowa pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z 

tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach 

nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości 

określonej w pkt. 1. 

 

§ 18 

1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe              

wynagrodzenie.  

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa Regulamin               

wynagradzania.  

 

§ 19 

Obecność pracownika w pracy odnotowana jest jego własnoręcznym podpisem na liście          

obecności.  

§ 20 

1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości            

rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. 

2. Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości wynagrodzenie za pracę                             

w godzinach nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał polecenie wykonania pracy                        

w godzinach nadliczbowych i czas pracy był kontrolowany. 
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Rozdział V 

Wynagrodzenie za pracę 
 

§ 21 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.  

 

§ 22 

1. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek 

bankowy. 

2. Wynagrodzenie może być wypłacone do rąk własnych pracownika w kasie Pracodawcy, 

jeśli pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. 

 

§ 23 

1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym płatne jest                 

26 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.  

2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek specjalny, dodatek za pracę 

w porze nocnej oraz wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową wypłaca się każdego 10-

tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.  

3. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę wypada w dniu wolnym od pracy, 

wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. 

 

§ 24 

Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji 

płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki 

wynagrodzenia. 

 

§ 25 

Składniki wynagrodzenia reguluje aktualnie obowiązujący Regulamin wynagradzania 

pracowników Centrum Sportu i Rekreacji. 
 

Rozdział VI 

Wyróżnienia i nagrody 
 

§ 26 

1. Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów                       

w  pracy może być przyznana nagroda pieniężna. 

2. Decyzję w sprawie przyznania nagrody pieniężnej w imieniu Pracodawcy podejmuje 

Dyrektor w formie indywidualnej decyzji.  
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Rozdział VII 

  Organizacja i porządek pracy 
 

§ 27 

1. Siedziba Pracodawcy mieści się w Lęborku przy ul. Olimpijczyków 31. Pracodawca              

prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług rekreacyjno–sportowo–              

kulturalnych.  

2. Praca u pracodawcy odbywa się w systemie jedno lub dwuzmianowym.  

 

§ 28 

1. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy i poświadczenie 

rozpoczęcia pracy podpisem na liście obecności lub inny sposób przyjęty u pracodawcy.  

2. W wypadku spóźnienia pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do bezpośredniego 

przełożonego w celu usprawiedliwienia się.  

3. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście                           

w godzinach pracy poza zakład pracy, wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego              

przełożonego.  

 

§ 29 

1. Spóźnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, jeśli jest            

spowodowane:  

1) chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny pracownika, pod               

warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego,  

2) odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłożenia                  

stosownej decyzji inspektora sanitarnego,  

3) koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, pod                  

warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko                

uczęszcza, pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświadczenia                

potwierdzonego przez dyrekcję placówki,  

4) wykonywaniem obowiązków określonych w przepisach o powszechnym                   

obowiązku obrony, pod warunkiem okazania stosownego wezwania,  

5) wezwaniem w charakterze strony, świadka, tłumacza lub biegłego przez                   

odpowiedni organ sądowy lub administracyjny, pod warunkiem przedstawienia                  

adnotacji urzędowej o wykonaniu tego obowiązku,  

6) innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie                 

obowiązujące.  

2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownik jest         

zobowiązany przedłożyć pracodawcy najpóźniej w chwili powrotu do pracy po okresie 

nieobecności.  

 

§ 30 

Pracownik potwierdza każdorazowe opuszczenie i powrót do pracy w godzinach          

służbowych, wpisując się do księgi ewidencji wyjść służbowych lub prywatnych zgodnie z 
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instrukcją wewnętrzną wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora CSiR i na zasadach instrukcją 

określonych.  

 

§ 31 

1. Pracownik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni, zawiadomić           

pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania.  

2. Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, poczta elektroniczną, 

za pośrednictwem innej osoby lub listem poleconym. W wypadku listu poleconego za             

datę zawiadomienia uważa się datę nadania listu.  

 

§ 32 

W wypadku nieobecności w pracy pracownik ma obowiązek przedłożenia             

usprawiedliwienia w dniu, w którym miał ponownie stawić się do pracy.  

 

§ 33 

1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych            

spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia spraw osobistych                         

w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona              

potrzeba takiego zwolnienia. 

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

wynagrodzenia, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą              

w godzinach nadliczbowych. 

 

§ 34 

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje  

w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

 

§ 35 

Szczegółowe zasady zwolnienia pracownika od pracy określają aktualnie obowiązujące          

przepisy wykonawcze. 
 

Rozdział VIII 

Odpowiedzialność porządkowa pracowników 
 

§ 36 

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

pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,                          

a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz              

usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:  

1) karę upomnienia, 

2) karę nagany.  

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do 
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pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może 

również stosować karę pieniężną.  

3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej           

nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łącznie 

kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego 

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

Kodeksu pracy.  

4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa                        

i  higieny pracy.  

 

§ 37 

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

naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się               

tego naruszenia.  

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.  

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

wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie               

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do               

pracy.  

 

§ 38 

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj 

naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego 

naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis 

zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.  

 

§ 39 

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

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

 

§ 40 

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

w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub 

odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska zakładowej 

organizacji związkowej reprezentującej pracownika. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 

dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.  

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

odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.  

3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej           

kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość            

kwoty tej kary.  
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§ 41 

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

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

wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za 

niebyłą przed upływem tego terminu.  

2. Przepis ust. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia            

sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu             

kary.  
 

Rozdział IX 

Przepisy BHP i ochrona przeciwpożarowa 
 

§ 42 

1. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie              

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. W szczególności każdy              

pracownik jest zobowiązany:  

1) znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe,  

2) uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z                 

zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,  

3) dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,  

4) stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich                  

przeznaczeniem,  

5) poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować                  

się do zaleceń i wskazań lekarskich,  

6) niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu                   

pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,  

7) lojalnie współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków                    

dotyczących BHP.  

2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust. 1, 

w szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień 

lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad 

warunkami pracy, w tym organów społecznego nadzoru oraz wskazań lekarskich.                      

W szczególności pracodawca jest zobowiązany do:  

1) organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne                             

i higieniczne warunki pracy,  

2) zapoznawania pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami o                 

ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie,  

3) kierowania pracowników na badania lekarskie,  

4) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego                 

oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich                 

stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 

 

 



 13 

§ 43 

Zabrania się pracownikom:  

1) wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem,  

2) samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego,             

bez upoważnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego,  

3) pracy bez odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 

 

§ 44 

Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku, gdy 

posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenia 

wstępne w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wykonywanie danej pracy wymaga 

stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego, dopuszczenie do 

pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego pracownika.  

 

§ 45 

Środki ochrony indywidualnej, niezbędne do stosowania na określonych stanowiskach          

pracy, określa tabela środków ochrony indywidualnej stanowiąca zarządzenie dyrektora          

CSiR. 

§ 46 

1. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie             

zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma prawo                     

i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym             

bezpośredniego przełożonego.  

2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1,             

pracownik powinien natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie             

informując o tym bezpośredniego przełożonego.  

3. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej,             

pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.  

 

§ 47 

1. Pracodawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji oceny ryzyka            

zawodowego oraz oceny ryzyka zawodowego czynników biologicznych środowiska pracy 

na poszczególnych stanowiskach i zaznajomienia pracownika z tą dokumentacją przed 

rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. 

2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z dokumentacją oceny ryzyka           

zawodowego i oceny ryzyka czynników biologicznych dołącza się do akt pracownika. 

 

§ 48 

Pracodawca konsultuje z przedstawicielami pracowników wszystkie działania związane   

z bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 
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Rozdział X 

Ochrona pracy młodocianych 
 

§ 49 

Wykaz prac wzbronionych młodocianym zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego             

Regulaminu. 
 

Rozdział XI 

Ochrona pracy kobiet 
 

§ 50 

Wykaz prac zabronionych kobietom oraz kobietom w ciąży zawiera załącznik Nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

        

Rozdział XII 

Równe traktowanie w zatrudnieniu 
 

§ 51 

1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i  rozwiązywania 

stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na 

zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek              

sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust. 1. 

3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub kilku              

przyczyn określonych w ust. 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej              

sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. 

4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego 

postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje 

w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby 

pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn 

określonych w ust. 1, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi 

obiektywnymi powodami. 

5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu ust. 2 jest także: 

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego                   

traktowania w zatrudnieniu, 

2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie                  

lub upokorzenie pracownika. 

6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie               

o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub               

skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na               

zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy                

(molestowanie seksualne). 
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§ 52 

1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem ust. 2-4,            

uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku            

przyczyn określonych w § 51 ust. 1, którego skutkiem jest w szczególności: 

1) odmowa nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy, 

2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków               

zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń               

związanych z pracą, 

3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje               

zawodowe - chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi                

powodami. 

2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania polegające na: 

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 51,                 

jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub                

wymagania zawodowe stawiane pracownikom, 

2) wypowiedzenia pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu                

pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników, 

3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na                

ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność pracownika, 

4) ustalaniu warunków zatrudnienia i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania                  

i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji                

zawodowych – z uwzględnieniem kryterium stażu pracy. 

3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania         

podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównania szans wszystkich lub             

znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych             

w § 51, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności,  

w zakresie określonym w tym przepisie. 

4. Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia 

zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem i charakterem 

działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także 

organizacji, których cel działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub 

wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione                                    

i usprawiedliwione wymaganie zawodowe. 

 

§ 53 

1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za              

pracę o jednakowej wartości. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie składniki             

wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia             

związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie             

niż pieniężna. 

3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników 

porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami 
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przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a 

także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. 

 

§ 54 

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma 

prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 

ustalane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 55 

Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady          

równego traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić przyczyny uzasadniającej          

wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez          

wypowiedzenia. 
 

Rozdział XIII 

Przepisy końcowe 
 

§ 56 

1. W razie nieobecności dyrektora zastępuje go stały zastępca, a w przypadku braku zastępcy 

wyznaczony pracownik.  

2. Dyrektor w czasie nieobecności podległego pracownika wyznacza na ten okres innego 

pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego pomiędzy innych 

pracowników komórki. 

 

§ 57 

1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.  

2. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie 

przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.  

 

§ 58 

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości          

pracowników, co każdy pracownik potwierdzi własnoręcznym podpisem.  

 

§ 59 

Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed         

rozpoczęciem pracy.  

§ 60 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie pracy stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu pracy. 

                                                                                     

                                                                              (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej 

                                                                                  do składania oświadczeń w jego imieniu) 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy Centrum 

Sportu i Rekreacji z dnia 17 stycznia 2022 r. 

              

 

 

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM 
 

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz 

zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu 

 

1.   Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym 

1)   Prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz prace 

wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów. 

2)   Prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem 

energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają: 

a)   dla dziewcząt - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 2.300 kJ,  

a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę, 

b)   dla chłopców - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 3.030 kJ,  

a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę. 

3)   Prace załadunkowe i wyładunkowe, przy przewożeniu ciężarów środkami transportu, przy 

przetaczaniu beczek, bali, kloców itp. 

4)   Ręczna obsługa dźwigni, korb i kół sterowniczych, przy której niezbędna jest siła 

przekraczająca: 

a)   przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania 

prac nie przekracza połowy dobowego wymiaru czasu pracy młodocianych): 

-    dla dziewcząt - 70 N, 

-    dla chłopców - 100 N, 

b)   przy obciążeniu powtarzalnym: 

-    dla dziewcząt - 40 N, 

-    dla chłopców - 60 N. 

5)   Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków nożnych itp.) wymagająca siły 

przekraczającej: 

a)   przy obsłudze dorywczej: 

-    dla dziewcząt - 100 N, 

-    dla chłopców - 170 N, 

b)   przy obciążeniu powtarzalnym: 

-    dla dziewcząt - 70 N, 

-    dla chłopców - 130 N. 

6)   Ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów o 

masie przekraczającej: 

a)   przy pracy dorywczej: 

-    dla dziewcząt - 14 kg, 

-    dla chłopców - 20 kg, 

b)   przy obciążeniu powtarzalnym: 

-    dla dziewcząt - 8 kg, 

-    dla chłopców - 12 kg. 

7)   Ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość przekracza  

5 m, a kąt nachylenia - 30°, ciężarów o masie przekraczającej: 

a)   przy pracy dorywczej: 
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-    dla dziewcząt - 10 kg, 

-    dla chłopców - 15 kg, 

b)   przy obciążeniu powtarzalnym: 

-    dla dziewcząt - 5 kg, 

-    dla chłopców - 8 kg. 

8)   Przewożenie przez dziewczęta ciężarów na taczkach i wózkach 2-kołowych poruszanych 

ręcznie. 

 

2.   Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała 

1)   Prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie. 

2)   Prace wykonywane w pozycji leżącej, na boku lub na wznak, w tym w szczególności przy 

naprawach pojazdów mechanicznych. 

3)   Prace wykonywane na kolanach, w tym w szczególności przy ręcznym cyklinowaniu podłóg, 

przy pracach brukarskich i posadzkarskich. 

 

3.   Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu 

1)   Prace, przy których mógłby być zagrożony dalszy prawidłowy rozwój psychiczny 

młodocianych, w szczególności: 

a)   prace związane z produkcją, sprzedażą i konsumpcją wyrobów alkoholowych, w tym 

obsługa konsumentów w zakładach gastronomicznych, 

b)   prace związane z produkcją, sprzedażą i reklamą wyrobów tytoniowych, 

c)   prace związane z ubojem i obróbką poubojową zwierząt, 

d)   obsługa zakładów kąpielowych i łaźni, 

e)   prace rakarzy, 

f)   prace przy sztucznym unasiennianiu zwierząt, 

g)   prace w szpitalach (oddziałach) dla nerwowo i psychicznie chorych. 

2)   Prace w warunkach mogących stanowić nadmierne obciążenie psychiczne, w szczególności: 

a)   wymagające odbioru i przetwarzania dużej liczby lub szybko po sobie następujących 

informacji i podejmowania decyzji mogących spowodować groźne następstwa, 

szczególnie w sytuacjach przymusu czasowego, w tym związane z obsługą urządzeń 

sterowniczych, 

b)   wymuszone przez rytm pracy maszyn i wynagradzane w zależności od osiąganych 

rezultatów."; 

3)   Prace pokojowych w domach wczasowych i turystycznych, pensjonatach i hotelach, w tym 

hotelach robotniczych. 

4)   Udział w występach tancerzy w zakładach gastronomicznych. 

 

II. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych  

i biologicznych 

 

1.   Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych 

1)   Prace w narażeniu na działanie substancji lub mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 

zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)  

w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma 

następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia: 

a)   toksyczność ostra, kategoria 1, 2 lub 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331), 

b)   działanie żrące na skórę, kategoria 1A, 1B lub 1C (H314), 
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c)   gaz łatwopalny, kategoria 1 lub 2 (H220, H221), 

d)   łatwopalne aerozole, kategoria 1 (H222), 

e)   ciecz łatwopalna, kategoria 1 lub 2 (H224, H225), 

f)   materiały wybuchowe, kategorie "niestabilny materiał wybuchowy" lub materiały 

wybuchowe podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205), 

g)   substancje i mieszaniny samoreaktywne typów A, B, C lub D (H240, H241, H242), 

h)   nadtlenki organiczne typu A lub B (H240, H241), 

i)   działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym, kategoria 1 lub 2 

(H370, H371), 

j)   działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym, kategoria 1 lub 2 

(H372, H373), 

k)   działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1, podkategoria 1A lub 1B (H334), 

l)   działanie uczulające na skórę, kategoria 1, podkategoria 1A lub 1B (H317), 

m)   rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351), 

n)   działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341), 

o)   działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A lub 1B (H360, H360F, H360FD, 

H360Fd, H360D, H360Df). 

2)   Prace w narażeniu na substancje, mieszaniny lub procesy technologiczne o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym, określone w przepisach w sprawie substancji chemicznych, 

ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym w środowisku pracy, a także prace w narażeniu na substancje lub mieszaniny 

powstające w tych procesach. 

3)   Prace w narażeniu na ołów lub jego związki, w zakresie, w jakim czynniki, o których mowa, są 

wchłaniane przez ludzki organizm. 

4)   Prace w narażeniu na azbest. 

5)   Prace z kadziami, zbiornikami lub pojemnikami zawierającymi czynniki chemiczne, o których 

mowa w pkt 1-4. 

6)   Prace w kontakcie z lekami psychotropowymi. 

2.   Prace w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów 

Prace w środowisku, w którym występuje narażenie na szkodliwy wpływ: 

1)   pyłów o działaniu zwłókniającym i drażniącym, których stężenia przekraczają 2/3 wartości 

najwyższych dopuszczalnych stężeń określonych w przepisach w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 

2)   pyłów o działaniu uczulającym; 

3)   pyłów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określonych w przepisach w sprawie 

substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. 

3.   Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych 

1)   Prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy 

bezpiecznej, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

2)   Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące na poziomie przekraczającym 

dopuszczalne wartości dawek granicznych określone w przepisach prawa atomowego. 

3)   Prace w warunkach narażenia na promieniowanie laserowe. 

4)   Prace w warunkach narażenia na promieniowanie nadfioletowe, zwłaszcza emitowane przez 

technologiczne urządzenia przemysłowe, w tym w szczególności przy spawaniu, cięciu  

i napawaniu metali. 

5)   Prace w warunkach narażenia na promieniowanie podczerwone, w tym w szczególności przy 

piecach hutniczych i grzewczych oraz spiekaniu, odlewaniu, walcowaniu i kuciu metali. 

6)   Prace w warunkach narażenia na hałas, którego: 
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a)  poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego 

tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy , wymiaru czasu pracy przekracza wartość 

80 dB, 

b)   szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB, 

c)   maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB. 

7)   Prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego: 

a) równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką 

częstotliwościową G odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego 

tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 

86 dB, 

b)   szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB. 

8)   Prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego: 

a)   równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach 

środkowych od 10 kHz do 40 kHz odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do 

przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy, 

b)   maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach 

środkowych od 10 kHz do 40 kHz 

przekraczają wartości podane w tabeli: 
  

  

Częstotliwość 

środkowa pasm 

tercjowych (kHz) 

Równoważny poziom ciśnienia 

akustycznego odniesiony 

do 8-godzinnego dobowego lub do 

przeciętnego tygodniowego, określonego w 

Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (dB) 

  

Maksymalny poziom 

ciśnienia akustycznego 

(dB) 

1 2 3 

10; 12,5; 16 75 100 

20 85 110 

25 100 125 

31,5; 40 105 130 

  

9)   Prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm człowieka przez kończyny 

górne, przy których: 

a)   wartość ekspozycji dziennej wyrażonej w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin 

działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń 

drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz), przekracza 1 

m/s2, 

b)   wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej, wyrażonej w postaci sumy wektorowej 

skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech 

składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz), przekracza 4 m/s2. 

10)  Prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka, przy 

których: 

a)   wartość ekspozycji dziennej wyrażonej w postaci równoważnego energetycznie dla 8 

godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań 

dominującego wśród przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych 

kierunkowych, z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4 awx, 1,4 awy, awz), 

przekracza 0,19 m/s2, 

b)   wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej, wyrażonej w postaci skutecznego ważonego 

częstotliwościowo przyspieszenia drgań dominującego wśród przyspieszeń drgań 

wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych, z uwzględnieniem właściwych 

współczynników (1,4 awx, 1,4 awy, awz), przekracza 0,76 m/s2. 

11)  Prace w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 °C, a wilgotność 

względna powietrza przekracza 65 %, a także w warunkach bezpośredniego oddziaływania 
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otwartego źródła promieniowania, w tym w szczególności: obsługa suszarni, spiekanie  

i prażenie rud, walcowanie, wytapianie, rozlewanie i odlewanie metali lub ich stopów, naprawa 

pieców hutniczych, obsługa pieców do termicznej obsługi cieplnej, w hutach szkła  

i przetwórniach szkła - obsługa pieców do wytapiania i odprężania, naprawa pieców 

szklarskich, formowanie szkła oraz wszelkie prace na pomostach czynnych pieców do 

wytapiania szkła, prace przy wypalaniu dolomitu i wapna, gotowanie asfaltu i prace z gorącym 

asfaltem, bezpośrednia obsługa pieców piekarniczych, prace przy przygotowaniu karmelu  

w kociołkach. 

12)  Prace w temperaturze powietrza niższej niż 14 °C, a także przy wilgotności względnej wyższej 

niż 65 %, w tym w szczególności: prace w chłodniach, przechowalniach produktów 

żywnościowych, zamrażalniach, w stałym kontakcie z wodą, solanką i innymi płynami, przy 

robotach ziemnych w mokrym gruncie - osuszanie i nawadnianie, a także prace w warunkach 

narażających na stałe przemakanie odzieży, powodujące naruszenie bilansu cieplnego u 

młodych pracowników. 

13)  Prace w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy 

występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15 °C, przy 

braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniach o 

temperaturze pośredniej. 

14)  Prace w warunkach podwyższonego ciśnienia, w tym w szczególności: 

a)   w komorach wysokich ciśnień lub w innych urządzeniach hiperbarycznych nawodnych albo 

naziemnych, 

b)   w urządzeniach komunikacji lotniczej, 

c)   prace nurków i płetwonurków, 

d)   prace w kesonach. 

15)  Prace w warunkach obniżonego ciśnienia, w tym w szczególności w komorach niskich ciśnień 

lub w innych urządzeniach hipobarycznych nawodnych lub naziemnych. 

 

4.   Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych 

Prace w kontakcie z czynnikami biologicznymi zakwalifikowanymi do grupy 3 lub 4 

zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla 

zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te 

czynniki, w szczególności: 

1)   Prace, przy których źródłem zakażenia lub zarażenia może być chory człowiek lub materiał 

zakaźny pochodzenia ludzkiego, w tym krew, tkanki, mocz, kał, w szczególności wszelkie 

prace w szpitalach (oddziałach) zakaźnych. 

2)   Prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi, przenoszonymi na 

człowieka przez kontakt ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego,  

w szczególności: 

a)   drobnoustrojami wywołującymi choroby odzwierzęce (zoonozy), 

b)   alergenami pochodzenia zwierzęcego, w tym wydalinami, roztoczem, sierścią, łupieżem 

zwierząt hodowlanych, pyłem jedwabiu naturalnego, pierzem ptaków, mączką rybną, 

występującymi w hodowli i przetwórstwie. 

3)   Prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi pochodzenia roślinnego 

lub mikroorganizmami przenoszonymi przez rośliny: 

a)   drobnoustrojami występującymi w roślinach, w tym bakteriami, promieniowcami, 

grzybami, które stanowią zagrożenie w trakcie procesów magazynowania, przetwarzania 

i użytkowania różnych surowców roślinnych, 

b)  pyłami pochodzenia roślinnego, powodującymi stany uczuleniowe, w tym pyłami 

zbożowymi, paszowymi, tytoniowymi i z ziół leczniczych. 
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III. Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe 

1)   Prace, podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo urazów, w tym 

w szczególności związane z: 

a)  obsługą młotów mechanicznych, pras, walców, nożyc, krajalnic, szarpaczy oraz napędów  

i przystawek przenoszących ruch na maszyny, 

b)   uruchamianiem maszyn i innych urządzeń bezpośrednio po ich naprawie, 

c)  połowem ryb, ich patroszeniem i filetowaniem oraz wszelkimi pracami w działach 

produkcyjnych fabryk przetworów rybnych, 

d)   rozbiorem, trybowaniem i mieleniem mięsa, 

e)   obsługą ciągników i maszyn samojezdnych, bezpośrednią obsługą młockarni, sieczkarni  

i innych maszyn rolniczych, przy których występują zagrożenia wypadkowe, oraz 

koszeniem kosą, 

f)   prowadzeniem maszyn budowlanych i drogowych oraz obsługą dźwignic, kafarów  

i kołowrotów, 

g)   obsługą kotłów parowych, urządzeń i naczyń, w których występuje ciśnienie powyżej 0,5 

bara, obsługą generatorów gazowych i innych urządzeń, których eksploatacja, 

uszkodzenie i nieprawidłowa czynność zagraża bezpieczeństwu obsługującego i innych 

osób znajdujących się w pobliżu, 

h) obróbką drewna przy użyciu pilarek łańcuchowych z napędem elektrycznym lub 

mechanicznym, obsługą pilarek tarczowych, taśmowych, ramowych (traków), maszyn do 

obróbki drewna o bezpośrednim ręcznym posuwie materiału oraz wszelkich pracach przy 

zrywce, pozyskiwaniu i transporcie drewna, 

i)   kontaktem ze zwierzętami dzikimi lub jadowitymi, obsługą buhajów, ogierów, knurów  

i tryków oraz wywozem obornika i gnojowic. 

2)   Prace związane z wytwarzaniem i stosowaniem środków wybuchowych i łatwo palnych oraz 

wyrobów zawierających te środki. 

3)  Prace obejmujące wytwarzanie, stosowanie i przechowywanie sprężonych, płynnych  

i rozpuszczonych gazów. 

4)   Prace zagrażające porażeniem prądem elektrycznym, w tym w szczególności: prace przy liniach 

energetycznych będących pod napięciem lub w pobliżu tych linii, prace w rozdzielniach prądu 

elektrycznego, w elektrycznych podstacjach, przy transformatorach i nastawniach, wszelkie 

prace przy obsłudze urządzeń energetycznych znajdujących się pod napięciem, z wyjątkiem 

napięcia obniżonego (bezpiecznego) oraz prac konserwacyjnych przy urządzeniach central 

telefonicznych, wykonywanych przez absolwentów szkół zawodowych. 

5)   Prace w transporcie kolejowym, w tym w szczególności: na stanowiskach związanych z 

prowadzeniem ruchu kolejowego, zwłaszcza prace maszynistów pojazdów trakcyjnych  

i drezyn motorowych, dyżurnych ruchu, konduktorów, manewrowych, ustawiaczy, 

nastawniczych, zwrotniczych, operatorów maszyn torowych, sprzątaczy wagonów oraz przy 

budowie i utrzymaniu sieci trakcyjnej. 

6)   Prace w transporcie oraz komunikacji samochodowej i tramwajowej, w tym w szczególności: 

a)   prace kierowców pojazdów silnikowych i ich pomocników, 

b)   prace konduktorów w autobusach i trolejbusach, 

c)   przy ręcznym przetaczaniu, spinaniu i odczepianiu wagonów i przyczep, 

d)   przy zdejmowaniu, nakładaniu i pompowaniu opon samochodowych i ciągnikowych, 

e)   prace konwojentów. 

7)   Prace w żegludze, w tym w szczególności: wszelkie prace na jednostkach pływających oraz 

prace w portach związane z obsługą techniczną statków, prace na pogłębiarkach i przy 

wydobywaniu wraków. 

8)   Prace w lotnictwie, w tym w szczególności: prace mechaników, pilotów samolotów oraz prace 

związane z obsługą pasażerów w samolocie. 
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9)   Prace grożące zawaleniem, w tym w szczególności: 

a)   prace pod ziemią, 

b)   prace w zagłębieniach o głębokości większej niż 0,7 m, których szerokość jest mniejsza niż 

dwukrotna głębokość, 

c)   prace przy budowie i rozbiórce obiektów budowlanych. 

10)  Prace na wysokości powyżej 3 m grożące upadkiem z wysokości, w tym w szczególności: 

a)   przy budowie, naprawie i czyszczeniu kominów, 

b)   związane z przymusową pozycją ciała, w przestrzeni ograniczonej, 

c)   narażające na zmienny mikroklimat, prowadzone na zewnątrz budynku. 

11)  Prace w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych oraz przy wydobywaniu i przerobie 

siarki. 

12)  Prace przy nieodpowiednim oświetleniu, przy których wykonywaniu parametry oświetlenia nie 

odpowiadają wymaganiom określonym w Polskich Normach. 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy Centrum 

Sportu i Rekreacji z dnia 17 stycznia 2022 r. 

 

 

WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA 

ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ 

 

 

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem 

ciężarów  

1. Dla kobiet w ciąży:  

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone 

wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę 

roboczą, a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas 

wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) – 7,5 kJ/min;  

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg; 

3) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której 

jest wymagane użycie siły przekraczającej:  

a) przy obsłudze oburęcznej – 12,5 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej, 

zdefiniowanej w pkt 1,  

b) przy obsłudze jednoręcznej – 5 N przy pracy stałej i 12,5 N przy pracy dorywczej, 

zdefiniowanej w pkt 1; 

4) nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest 

wymagane użycie siły przekraczającej 30 N;  

5) ręczne przenoszenie pod górę:  

a) przedmiotów przy pracy stałej, 

b) przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej, zdefiniowanej  

w pkt 1; 

6) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest 

niezbędne użycie siły przekraczającej:  

a) 30 N – przy pchaniu, 

b) b) 25 N – przy ciągnięciu;  

7) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział  

w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;  

8) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach 

szkodliwych dla zdrowia;  

9) przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym 

poruszanym ręcznie;  

10) prace w pozycji wymuszonej;  

11) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym 

czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po 

którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;  
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12) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 

8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie 

może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co 

najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.  

 

2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią:  

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone 

wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na zmianę 

roboczą, a przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1 – 12,5 kJ/min; 

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej: 

a) 6 kg – przy pracy stałej,  

b) 10 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;  

3) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której 

jest wymagane użycie siły przekraczającej: 

a) przy obsłudze oburęcznej – 25 N przy pracy stałej i 50 N przy pracy dorywczej, 

zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1,  

b) przy obsłudze jednoręcznej – 10 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej, 

zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1; 

4) nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest 

wymagane użycie siły przekraczającej: 

a) 60 N – przy pracy stałej,  

b) 100 N – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1; 

5) ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość ponad 4 

m lub na odległość przekraczającą 25 m;  

6) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, 

których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów 

o masie przekraczającej 6 kg;  

7) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, 

których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o 

masie przekraczającej: 

a) 4 kg – przy pracy stałej,  

b) 6 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;  

8) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest 

niezbędne użycie siły przekraczającej:  

a) 60 N – przy pchaniu,  

b) 50 N – przy ciągnięciu;  

9) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności 

beczek, rur o dużych średnicach), jeżeli: 

a) masa przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej 

nawierzchni, przekracza 40 kg na jedną kobietę,  

b) masa przedmiotów wtaczanych na pochylnie przekracza 10 kg na jedną kobietę; 

10) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;  

11) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach 

szkodliwych dla zdrowia; 
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12) przewożenie ładunków o masie przekraczającej: 

a) 20 kg – przy przewożeniu na taczce po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% 

lub 15 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,  

b) 70 kg – przy przewożeniu na wózku 2-kołowym po terenie o nachyleniu 

nieprzekraczającym 5% lub 50 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%, 

c) 90 kg – przy przewożeniu na wózku 3- i więcej kołowym po terenie o nachyleniu 

nieprzekraczającym 5% lub 70 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%. 

Wyżej podane dopuszczalne masy ładunku obejmują również masę urządzenia 

transportowego i dotyczą przewożenia ładunków po powierzchni równej, twardej  

i gładkiej. W przypadku przewożenia ładunków po powierzchni nierównej lub 

nieutwardzonej masa ładunku łącznie z masą urządzenia transportowego nie może 

przekraczać 60% podanych wartości;  

13) przewożenie ładunków na wózku szynowym o masie przekraczającej, łącznie z masą 

wózka: 

a) 120 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 2%, 

b) 90 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu większym niż 2%;  

14) przewożenie ładunków:  

a) na taczce lub wózku wielokołowym po terenie o nachyleniu większym niż 8%,  

b) na taczce lub wózku wielokołowym na odległość przekraczającą 200 m,  

c) na wózku szynowym po terenie o nachyleniu większym niż 4%,  

d) na wózku szynowym na odległość przekraczającą 400 m.  

 

II. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym  

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:  

1) prace wykonywane w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV 

(przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, 

jest większy od 1,0; 

2) prace wykonywane w mikroklimacie zimnym w warunkach, w których wskaźnik PMV 

(przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, 

jest mniejszy od −1,0;  

3) prace wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, 

szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie 

przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej 

adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej.  

 

III. Prace w narażeniu na hałas lub drgania 

Dla kobiet w ciąży: 

1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego:  

a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego 

tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy 

przekracza wartość 65 dB,  

b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,  



 27 

c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB; 

2) prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego równoważny poziom 

ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 

8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach 

Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB;  

3) prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego:  

a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o 

częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego 

dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu 

pracy, wymiaru czasu pracy,  

b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o 

częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz  

– przekraczają następujące wartości:  

 

Częstotliwość 

środkowa pasm 

tercjowych 

(kHz) 

Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 

8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, 

określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu 

pracy (dB) 

Maksymalny poziom 

ciśnienia 

akustycznego (dB) 

10; 12,5; 16 75 95 

20 85 105 

25 1000 120 

31,5: 40 105 125 

 

4) prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, 

których: 

a) wartość ekspozycji dziennej, wyrażonej w postaci równoważnej energetycznie dla 8 

godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo 

przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, 

ahwz), przekracza 1 m/s2  

b) wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej, wyrażonej w postaci sumy wektorowej 

skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych 

dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz), przekracza 4 m/s2; 

5) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm 

człowieka.  

 

IV. Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 

300 GHz oraz promieniowania jonizującego  

 

1. Dla kobiet w ciąży:  

 

1) prace w zasięgu pola elektromagnetycznego o natężeniach przekraczających wartości dla 

strefy bezpiecznej, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 

i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;  



 28 

2) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach 

Prawa atomowego.  

 

2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią – prace w warunkach narażenia na promieniowanie 

jonizujące określonych w przepisach Prawa atomowego.  

 

V. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu  

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią – prace nurków, prace w zbiornikach 

ciśnieniowych oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia. 

  

VI. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi  

 

1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:  

1) prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy 

wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką 

listeriozy, toksoplazmą;  

2) prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi lub inwazyjnymi.  

2. Dla kobiet w ciąży − prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do 

grupy 2–4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników 

biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 

zawodowo narażonych na te czynniki − jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z 

uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami 

biologicznymi, wskażą na niekorzystny wpływ na zdrowie kobiety w ciąży lub przebieg 

ciąży, w tym rozwój płodu. 

 

VII. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych  

 

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 

1) prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 

mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, 

str. 1, z późn. zm.) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz 

z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:  

a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),  

b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351), 

c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa 

kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci 

karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, 

H361fd, H362), 

d) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 

2 (H370, H371) – niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy;  
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2) prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich 

stężenia w środowisku pracy:  

a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,  

b) leki cytostatyczne,  

c) mangan,  

d) syntetyczne estrogeny i progesterony, 

e) tlenek węgla,  

f) ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,  

g) rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne; 

3) prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia  

w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń, 

określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;  

4) prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji 

chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym, wymienione w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich 

mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym w środowisku pracy.  

 

VIII. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi  

 

1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 

1) prace w wykopach oraz w zbiornikach i kanałach;  

2) prace pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach;  

3) prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład przy taśmie);  

4) inne prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, w tym 

gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków 

awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych 

oraz obsłudze rozpłodników.  

2. Dla kobiet w ciąży – praca na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami 

i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem z 

wysokości (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), 

oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach. 

 


