
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2018
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany  Regulamin pracy  pracowników Urzędu Gminy Lipie

Na podstawie art. 104 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 917 ze zm. oraz poz.1076.) art. 42 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260.) oraz przepisów wykonawczych  wydanych  na ich 
podstawie.

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. W regulaminie pracy Urzędu Gminy Lipie stanowiącym załącznik do Zarządzenia  Wójta 
Gminy Lipie  Nr 0152/15/03 z dnia 17.05.2003 r. dodaje się  § 30a  w brzmieniu: Ochrona pracy kobiet 
oraz pracowników  sprawujących opiekę nad dzieckiem do  4 roku życia

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

2. Kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
3. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
4. Postanowienia ust. 3 i 4 mają zastosowanie również do kobiet opiekujących się

dzieckiem do lat 4.
5. Czas  pracy  pracownic w ciąży, pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez 

nie 4 roku życia, bez ich zgody - nie może przekraczać 8 godzin.
6. Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży

i kobiet karmiących dziecko piersią stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy.*
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości 

pracowników.
 

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch

*Załącznik nr 1 stanowi
Wykaz  prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet 

karmiących dziecko piersią
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                                                                                                                    Załącznik nr  1 * 

 

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 

 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)  ręczne przenoszenie pod górę: 

     a)  przedmiotów przy pracy stałej, 

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

4)  oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne 

użycie siły przekraczającej: 

     a)  30 N – przy pchaniu, 

     b)  25 N – przy ciągnięciu; 

5)  ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w 

      zespołowym przemieszczaniu przedmiotów; 

6)  przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym 

ręcznie; 

7)  prace w pozycji wymuszonej; 

8)  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; 

9)  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. 

 

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

     4m lub na odległość przekraczającą 25 m; 

4)  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; 

5)   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 pkt1; 

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

       niezbędne użycie siły przekraczającej: 

       a)  60 N – przy pchaniu, 
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       b)  50 N – przy ciągnięciu; 

7)   udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów; 

8)  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 70kg – 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; 

 

II. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym 

 

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 

 

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

        człowieka. 

 

IV. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi 

 

 Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 

 

1)   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. 
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