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1. Prace zwi¹zane z wysi³kiem fizycznym i transportem ciê¿a-
rów oraz wymuszon¹ pozycj¹ cia³a:
1) wszystkie prace, przy których najwy¿sze wartoœci ob-

ci¹¿enia mierzone wydatkiem energetycznym netto na
wykonywanie pracy, przekraczaj¹ 5000 kJ na zmianê
robocz¹, a przy pracy dorywczej – 20 kJ/min. (1 kJ = 0,
24 kcal);

2) rêczne podnoszenie i przenoszenie ciê¿arów o masie
przekraczaj¹cej:
a) 12 kg – przy pracy sta³ej,
b) 20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinê

w czasie zmiany roboczej);
3) rêczne przenoszenie pod górê – po pochylniach, scho-

dach itp., których maksymalny k¹t nachylenia przekra-
cza 30º , a wysokoœæ 5 m – ciê¿arów o masie przekracza-
j¹cej:
a) 8 kg – przy pracy sta³ej,
b) 15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinê

w czasie zmiany roboczej);
4) dla kobiet w ci¹¿y lub karmi¹cych piersi¹:

a) wszystkie prace, przy których najwy¿sze wartoœci
obci¹¿enia prac¹ fizyczn¹, mierzone wydatkiem ener-
getycznym netto na wykonanie pracy, przekraczaj¹
2900 kJ na zmianê robocz¹,

b) prace w pozycji wymuszonej,
c) prace w pozycji stoj¹cej ³¹cznie ponad 3 godziny

w czasie zmiany roboczej,
d) prace wymienione w ust. 2-3, je¿eli wystêpuje prze-

kroczenie ¼ okreœlonych w nich wartoœci.

Za³¹cznik do regulaminu pracy
z dnia 4 wrzeœnia 2009 r.

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCI¥¯LIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET

(na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 10 wrzeœnia 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uci¹¿li-
wych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet - Dz. U. Nr 114, poz. 545 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1092)

2. Prace w ha³asie i drganiach - dla kobiet w ci¹¿y:
1) prace w warunkach nara¿enia na ha³as, którego:

a) poziom ekspozycji odniesionej do 8-godzinnego do-
bowego lub przeciêtnego tygodniowego, okreœlone-
go w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekra-
cza 65 dB,

b) szczytowy poziom dŸwiêku C przekracza wartoœæ
130 dB,

c) maksymalny poziom dŸwiêku A przekracza wartoœæ
110 dB,

d) wszystkie prace w warunkach nara¿enia na drgania
o ogólnym oddzia³ywaniu na organizm cz³owieka.

3. Prace nara¿aj¹ce na dzia³anie pól elektromagnetycznych,
promieniowania jonizuj¹cego i nadfioletowego oraz pra-
ce przy monitorach ekranowych - dla kobiet w ci¹¿y:
1) prace w zasiêgu pól elektromagnetycznych o natê¿e-

niach przekraczaj¹cych wartoœci dla sfery bezpiecznej,
2) prace w œrodowisku, w którym wystêpuje przekrocze-

nie ¼ wartoœci najwy¿szych dopuszczalnych natê¿eñ pro-
mieniowania nadfioletowego, okreœlonych w przepisach
w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê-
¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w œrodowisku
pracy,

3) prace przy obs³udze monitorów ekranowych powy¿ej
4 godzin.

4. Prace na wysokoœci – dla kobiet w ci¹¿y : prace na wysoko-
œci poza sta³ymi galeriami, pomostami, podestami i inny-
mi sta³ymi podwy¿szeniami, posiadaj¹cymi pe³ne zabez-
pieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania œrod-
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ków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wcho-
dzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.

5. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologiczny-
mi – dla kobiet w ci¹¿y lub karmi¹cych piersi¹:
1) prace stwarzaj¹ce ryzyko zaka¿enia: wirusem zapale-

nia w¹troby typu B, wirusem ospy wietrznej i pó³paœca,
wirusem ró¿yczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalli,
pa³eczk¹ listeriozy, toksoplazmoz¹,

2) prace przy obs³udze zwierz¹t dotkniêtych chorobami
zakaŸnymi i inwazyjnymi.

6.  Prace w nara¿eniu na dzia³anie szkodliwych substancji che-
micznych – dla kobiet w ci¹¿y lub karmi¹cych piersi¹:
1) prace w nara¿eniu na substancje chemiczne niezale¿-

nie od ich stê¿enia w œrodowisku pracy: chloropren, 2-
etoksyetanol, etylen dwubromek, leki cytostatyczne,
mangan, 2-metoksyetanol, o³ów i jego zwi¹zki organicz-
ne i nieorganiczne, rtêæ i jej zwi¹zki organiczne i nie-
organiczne, styren, syntetyczne estrogeny i progeste-
rony, wêgla dwusiarczek, preparaty do ochrony roœlin,

2) prace w nara¿eniu na dzia³anie rozpuszczalników orga-
nicznych, je¿eli ich stê¿enia w œrodowisku pracy prze-
kraczaj¹ wartoœci 1/3 najwy¿szych dopuszczalnych stê-
¿eñ.


