Załącznik do regulaminu pracy
z dnia 30.06.2009 r
Na podstawie Art. 190- 206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94,
z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
Dz. U. Nr 200, poz 2047 z późniejszymi zmianami wprowadza się do przestrzegania i stosowania:

WYKAZ
PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM
Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I
Przepisy ogólne :
1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekracza 18 lat.
2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.
3.

Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy :

4.

a) ukończyli co najmniej gimnazjum,
b) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające , że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu
Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania
zawodowego lub odbycia praktyki zawodowej.

5. Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc , niezbędną
dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.
6. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.
7. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.
Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia , zdrowia i rozwoju psychofizycznego
młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.
Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby
medycyny pracy.
Wykaz ten podlega zatwierdzeniu przez właściwego inspektora pracy, który nie może zawierać prac
wzbronionych młodocianym określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24.08.2004r
( Dz.U Nr 200, poz.2047 z późn. zmianami ).
8. Pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracownika młodocianego z wykazem lekkich prac przed
rozpoczęciem przez niego pracy.
Rozdział II
Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
1. Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają
zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami
przewidzianymi w art. 195 i 196 .
Rozdział III
Dokształcanie
W zakresie dokształcania pracowników młodocianych mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy
art. 197 do 200.

Rozdział IV
Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
Ustala kodeks pracy w Art. 2001 i Art. 2002.
Rozdział V
Szczególna ochrona zdrowia:
1

Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed dopuszczeniem do pracy oraz
okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia.

2. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić
rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić
odszkodowane w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia
3. Pracodawca jest obowiązany przekazać informację o ryzyku zawodowym, które wiążą się z pracą
wykonywaną przez młodocianego, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami również przedstawicielowi
ustawowemu młodocianego.
4. Czas pracy pracownika młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godz. na dobę.
5. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekroczyć 8 godz. na dobę.
6. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu
zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.
7. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny , pracodawca jest
obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 45 minut, wliczaną do czasu pracy.
8. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
9.

Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 2200, a 600 .

10. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nie mniej niż 14 godzin.
11. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego
odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.
12. Nie wolno zatrudniać młodocianego przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze
rozporządzenia Rada Ministrów.
13. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, określiła wykaz niektórych prac wzbronionych młodocianym, przy
których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat, jeżeli jest to potrzebne do
odbycia przygotowania zawodowego, określając jednocześnie warunki zapewniające szczególną ochronę
zdrowia młodocianych zatrudnionych przy tych pracach.
Rozdział 6
Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe wynikają z planu nauczania poszczególnych typów szkół zawodowych
lub średnich.
Praktyki te są prowadzone pod kierunkiem nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu
lub innych osób uprawnionych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nad wykonywaniem pracy przez
młodocianych.
Zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku poniżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac
wzbronionym młodocianym , które są określone w załączniku Nr 2 do rozporządzenia, jeżeli jest to
niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego młodocianych.

Rozdział 7
ZAŁĄCZNIK Nr 1
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 itp.
4) 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 ( powyżej 4 razy na godzinę):
– dla dziewcząt - 8 kg,
– dla chłopców - 12 kg.
2. Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała
1) Prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie.
2) Prace wykonywane na kolanach
3. Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu
1) 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.
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 i preparatów chemicznych, sklasyfikowanych
w przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych jako:
toksyczne (T), bardzo toksyczne (T+), żrące (C) lub wybuchowe (E).
2) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, sklasyfikowanych
w przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych jako szkodliwe (Xn), którym przypisano jeden lub więcej następujących zwrotów
zagrożeń:
a) zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia (R39),
b) może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową (R42),
c) może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (R43),
d) może powodować raka (R45),

e)
f)
g)
h)
i)

może powodować dziedziczne wady genetyczne (R46),
stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia (R48),
może upośledzać płodność (R60),
może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki (R61),
możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia (R68).

3) Prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, sklasyfikowanych
w przepisach w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych jako drażniące (Xi), którym przypisano jeden lub więcej następujących zwrotów
zagrożeń:
a) produkt skrajnie łatwo palny (R12),
b) może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową (R42),
c) może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (R43).
4) Prace w narażeniu na działanie czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym, określonych w odrębnych przepisach.
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 odrębnych przepisach.
3. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych
1) Prace w warunkach narażenia na promieniowanie nadfioletowe, zwłaszcza emitowane przez technologiczne
urządzenia przemysłowe, w tym w szczególności przy spawaniu, cięciu i napawaniu metali.
2) 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 80 dB,
b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB.
3) 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.
4) 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:
Równoważny poziom ciśnienia
akustycznego odniesiony
do 8-godzinnego dobowego lub do
Częstotliwość środkowa
Maksymalny poziom
przeciętnego tygodniowego,
pasm tercjowych (kHz)
ciśnienia akustycznego (dB)
określonego w Kodeksie pracy, wymiaru
czasu pracy (dB)
1
2
3
10; 12,5; 16
75
100
20
85
110
25
100
125
31,5; 40
105
130
5) Prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których:
a) wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań

wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y i Z, przy 8-godzinnym działaniu drgań na
organizm, przekracza 1 m/s2,
b) maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń
drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y i Z, dla ekspozycji trwających 30
minut i krótszych, przekracza 4 m/s2.
6 ) Prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym działaniu na organizm, których:
a) wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań
wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y i Z, przy 8-godzinnym działaniu na
organizm, przekracza 0,25 m/s2,
b) maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń
drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y i Z, dla ekspozycji trwających
30 minut i krótszych, przekracza 1 m/s2.
7) Prace w temperaturze powietrza niższej niż 14 °C, a także przy wilgotności względnej wyższej niż
65%, a także prace w warunkach narażających na stałe przemakanie odzieży, powodujące
naruszenie bilansu cieplnego u młodych pracowników.
8) 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.
III. Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe
1)

Prace, podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo urazów, w tym w
szczególności związane z:
a) uruchamianiem maszyn i innych urządzeń bezpośrednio po ich naprawie,

2) Prace zagrażające porażeniem prądem elektrycznym, w tym w szczególności: wszelkie prace przy
obsłudze urządzeń energetycznych znajdujących się pod napięciem, z wyjątkiem napięcia obniżonego
(bezpiecznego)
3) Prace na wysokości powyżej 3 m grożące upadkiem z wysokości, w tym w szczególności:
a) związane z przymusową pozycją ciała, w przestrzeni ograniczonej,
b) narażające na zmienny mikroklimat, prowadzone na zewnątrz budynku.
4) Prace przy nieodpowiednim oświetleniu, przy których wykonywaniu parametry oświetlenia nie
odpowiadają wymaganiom określonym w Polskich Normach.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM, PRZY KTÓRYCH
ZEZWALA SIĘ NA ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT
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 na podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów o masie i na odległości nieprzekraczające
wartości określonych w dziale I ust. 1 pkt 6 i 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz prace wymagające
powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów.
Uwaga:
1) Łączny czas wykonywania czynności wymienionych w pkt 1 w ciągu doby nie może przekraczać 1/3 czasu
pracy młodocianego.
2) Masa ładunków, o których mowa w pkt 2-4, obejmuje również masę urządzenia transportowego.

II. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych
1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych
1 Prace w mikroklimacie zimnym, z wyłączeniem prac w chłodniach i zamrażalniach, pod następującymi
warunkami:

a)

wyposażenia młodocianych w odzież o odpowiedniej ciepłochronności, zgodnej z wymaganiami
Polskiej Normy,
b) zapewnienia na stanowiskach pracy gorących napojów,
c) przestrzegania, aby wydatek energetyczny nie przekraczał norm określonych w dziale I ust. 1 pkt. 2
załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz ograniczenia do 3 godzin na dobę czasu pracy młodocianych
w pomieszczeniach z temperaturą niższą niż 10 °C.
W przypadku gdy zaistnieje konieczność wykonywania pracy bez zastosowania rękawic ochronnych, dozwolone
jest zatrudnianie młodocianych w warunkach, w których wartość wskaźnika siły chłodzącej powietrza WCI nie
przekracza 800 kcal x m-2 x h-1.

........................................
ZATWIERDZAM

