Załącznik do Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym transportem ciężarów oraz wymuszoną
pozycją ciała
1. Dla kobiet pracujących niebędących w ciąży i niekarmiących dziecka piersią wzbronione są
następujące prace:
1) wszystkie prace, przy których wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy
związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie
zmiany roboczej przekracza 5000 kJ, a przy pracy dorywczej (tj. wykonywanej do 4 razy na godzinę,
jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) - 20 kJ/min;
2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej:
a) 12 kg - przy pracy stałej,
b) 20 kg - przy pracy dorywczej;
3) ręczne przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów na odległość przekraczającą 25 metrów,
o masie przekraczającej - 12 kg;
4) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których
maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 m, niezależnie od odległości na
jaką są przenoszone – przedmiotów o masie przekraczającej:
a) 8 kg - przy pracy stałej,
b) 12 kg - przy pracy dorywczej;
5) przemieszczanie ładunków na wózkach po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, o
nachyleniu terenu nieprzekraczającym 5%, których dopuszczalna masa, łącznie z masą wózka
przekracza następujące wartości:
a) wózki 2-kołowe – 140 kg,
b) wózki 3-i więcej kołowe – 180 kg;
6) przenoszenie przez jedną osobę materiałów ciekłych - gorących, żrących albo o właściwościach
szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem przekracza 10 kg;
7) przy zespołowym ręcznym przemieszczaniu przedmiotów – przenoszenie przedmiotów, których
długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 20 kg, jeżeli na jednego pracownika przypada masa
przekraczająca:
a) przy pracy stałej 10 kg,
b) przy pracy dorywczej 17 kg.
2. Dla kobiet w ciąży wzbronione są następujące prace:
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, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1 - 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 ust. 1 pkt 1;
4) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;
5) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla
zdrowia;
6) przewożenie ładunków na wózku wielokołowym poruszanym ręcznie;
7) prace w pozycji wymuszonej;
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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.
3. Dla kobiet karmiących dziecko piersią wzbronione są następujące prace:
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 4 m lub na
odległość przekraczającą 25 m;
4) ręczne przenoszenie pod górę - po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których
maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość 4 m - przedmiotów o masie przekraczającej:
a) 4 kg - przy pracy stałej,
b) 6 kg - przy pracy dorywczej;
5) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;
6) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla
zdrowia;
7) przewożenie ładunków o masie przekraczającej:
a) 70 kg - przy przewożeniu na wózku 2-kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5%,
b) 90 kg - przy przewożeniu na wózku 3- i więcej kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym
5%.
Wyżej podane dopuszczalne masy ładunku obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą
przewożenia ładunków po powierzchni równej, twardej i gładkiej.
II. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym
Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią wzbronione są następujące prace:
1) prace w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena
średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,0;
2) prace w mikroklimacie zimnym w warunkach, których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia),
określany zgodnie z Polską Normą, 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 wzbronione są następujące prace:
1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego:
a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego,
określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB,
b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
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c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB;
2) 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 wzbronione są następujące prace:
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,
2) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określonych w przepisach Prawa
atomowego.
2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią wzbronione są następujące prace:
prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określonych w przepisach Prawa
atomowego.

V. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi
Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią wzbronione są następujące prace:
prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej
i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą.
VI. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią wzbronione są następujące prace:
1) prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu
rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach;
2) prace w narażeniu na działanie czynników mutagennych i o prawdopodobnym działaniu
mutagennym, określonych w odrębnych przepisach;
3) 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,
h) czynniki chemiczne, których karty charakterystyk zawierają ograniczenia dotyczące pracy kobiet
w ciąży lub karmiących piersią;
4) 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.

3

