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ZARZĄDZENHE Nr  4/2017
Dzy:emĘ;°Er;.oD§#r°:S;ZaswpH%Ę::Zemk%juFffloB=edgz::aĘóńiaum;erca#

obQwiązującego w Domu Pomocy Społeczmej w Rudzie
Różanieckiej

Podstawa  prawna:   Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dn.   03.04.   2017r.   w
sprawie   wykazu   prac   uciążliwych,   niebezpiecznych   lub   szkodliwych   dla
zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. Z 2017 poz.
796)    oraz    rozporządzenie    MRpips    z    dnia    25.04.2017    r.    zmieniające
rozporządzenie   w   sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   przy   ręcznych
pracach transportowych (Dz. U. z 2017r. Poz. 854)

\

§1
Dyrektor Domu Pomocy  Społecznej  w Rudzie Różanieckiej  wprowadza aneks
do regulaminu pracy dotyczący „Wykaz prac uciążliwych, niebezpiec2nych lub
szkodliwych dla zdrowia, kobiet w ciąży i kobiet karmiących dzieci piersią".

§2

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem 19.05.2017r.

Ruda Różaniecka 19. 5 .2017 r.



AKTUALIZACJA   -  05.2017 r .

ANęlź47       NC313

Ow    uQT     ftĄ-i,

WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH , NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWL4
KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECI  PIERSIĄ .

1.    Dla kobietw ciąży  :
1.wszystkie prace , przy któiych najwyższe wcn'tości obciqżenia pracą fizyczną , mierzone wydatkiem
energetycznym netto na wykoncmie pracy , przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą , a przy pracy
dorywczej  ( wykorrywamej do 4 razy na godzinę , jeżeli łącmy czas wykonywmia takiej pracy nie
przekracza 4 godzin na dobę ) ~ 7,5 kJ/mim.
2.ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej - 3 kg
3.ręczna obsługa elementów urządzeń ( dźwigni ,korb, kół sterciwniczych ), przy której jest wymagame
użycie siły przekraczaj ącej

-przy obsłudze ob"ęcznej -12,5 N przy pracy stałej i 25N przy prac`y
dorywczej  , zdefiniowc[nej w pkt 1,
-przy obsłudze jednoręcznej -5 N przy pracy stałej i 12,5 N przy  pracy
dorywczej , zdef imiowc[nej w pkt 1,

4.nożnaobsługaelementów-;;z'ądż-e;'(ped:dów,prz;cisiówiż.),przyktórejjestwymagameużycie
siły przekraczającej  30 N;

5) ręcz;ne przenoszenie pod górę:
a) przedmiotów przy pracy stałej ,
b) przedmiotów o masie przekraczającej  1 kg przy pracy dorywczej, zdeftmiowcmej w pkt 1 ;

6) oburęczme przemieszczamie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkciwc[nia ich ruchu jest niezbędme użycie
siły przekraczaj ącej :
a) 30 N -przy pchamiu,
b) 25 N -przy ciągnięciu;

7) ręczne przetaczamie i wtaczanie przedmiotów o kszlałtach okrągłych oraz udział w zespołowym
przemieszczcn'iiu przedmiotów ,

8) ręczme przenoszerie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach szkodli:wych
dla zdrciwia;

9) przewożenie ładumków na wózku jedyiokołoiwym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcz-
nze;

10) prace w pozycji wymuszonej;

11) prace w pozycji stojącej łącz:nie ponad 3 godziny w czasie zrrtiany roboczej, przy czym czas spę-
dzony w poTycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać ls minut , po klórym to czasie powinna
nastqpić 15 minutowa przervya,
12) prace na stanowiskach z monitorari ekranowymi -w łącmym czasie przekraczającym s godzin
na dobę, przy czym czas spędzony prv obsłudze montiora ekranowego nie może jednorazowo ,prze-
kraczać 50 minul , po którym to czasie powinna nastqpić co najmniej 10 minutowa przerwa,
wliczana do czasu pracy.

1.    Dla kobiet karmiących dziecko piersią:
1) wszystkie prace, przy których najwyższe waytości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem
energetycznym netto na wykonanie pracy , przekraczają 4200 kJ ria zmimę roboczą , a przy pracy do-
rywczej zdefiniowanej w ust.l pkt  1 -12,5 kJ/irin.

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie prz.edmiotów o masie przekraczającej:
a)  6 kg -prz.y pracy stałej,
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b)  10 kg -prz:y pracy dorywczej, zde.fiiniowanej w  ust.1 pkt 1;

3) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigi'ii, korb, kół sterowniczych itp.) , przy ktćjrej jest wyma-

gcme użycie siły przekraczającej  :
a) przy obsłudze obuyęcznej -25 N przy pracy stałej i 50 N przy pracy dorywczej , zdefmi iowai'iej w
ust.1  pkt  1,
b) przy obsłudze jedmoręcznej ~ 10 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej, zdefimiowmej w
ust.1  pkt  1;

4) nożna obsługa elementów w'ządzeń (peddów, przycisków iĘ).), przy kiórej jest wymagame użycie
siły przel"aczaj ącej :
a) 60 N -przy pracy stdej,
b)  100 N -przy pracy dorywczej, zdefiniowcmej w ust.1 pkt 1 ;

S) ręcz]'te przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg -na wysokość ponad 4 m lubyia
odległość przekraczającą 25 m,

6) ręcz]'ie przenoszenie pod górę -po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których mak-
symalny kąl nachylenia nie przekracza 30 stopni, a wysokość 4 rm przedmiotów o masie przekracza-
jącej 6 k8.

7) ręcme przenoszenie pod górę -po nierównej powierzchni, pochylniach, sclwdach, klórych mak-
symalny kql nachylenia przekracza 30 stopni , a wysokość 4 m -przedmiotów o masie
przekraczającej..
a) 4 kg -prTy pracy stałej,
b) 6 kg -przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust.1 pkt 1;

8) oburęczne przemieszczariie przedmiotów, jeżeli do zapoczqtkowamia ich ruchu jest niezbędne użycie
siły przekraczaj ącej :
a) 60 N - przy pchamiu,
b) 50 N -przy ciągnięciu;

9) ręczne przetaczanie i wtaczcmie przedmiotów o kształtach okrącgłych (w szczególności beczek, rw o
dużych średnicach) , jeżeli :
a) masa przetaczo[nych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej no[wierzchni, przekrar
cza 40 kg na jedną kobietę ,
b) masa przedmiotów wtaczc[nych na pochylnie przekracza 10 kg na jedną kobietę;

10) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów ;

11) ręczne przenoszenie maierialów ciekłych - gorących, żrących lub o właści;wościach szkodliwych
dla zdrowia.

Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym. i zmiennym

Dla kobiet w ciąży i kobiet ka+miących dziecko piersią:
1) prace wykonywane w mikroklimacie gorącym w wctrunkach, w których wsko[żnik PMV (przewidy-
wana ocena średnia), określony zgodnie z PN dotyczącą tych prac , jest większy od 1,0.

2) prace wykonywane w mikroklimacie zimnym w warunkach, w których wskażnik PMV (przewidy-
wana ocena średnia), określany zgodnie z PN dotyczącą tych prac , jest mniejszy od -1,0.

3) prace wykonywme w  środowiskii o dużych wahcmiach para]netrów mikrokliiiwtu, szczególnie przy
występowcmiu nagbch zmian temperatuiy pciwietrzaw zakresie pi'zekraczającym 15st.C  , przy braku
możliwości stosowc[yiia co najmniej  15 minutowej  cidaptacji w pomieszczeniu o temperatu]^ze pośred-
7,Z.ć,/..



Prace w narażeniu na hałas lub drgania
Dla kobiet w ciąży:
1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego:
a) poz.iom ekspozycji odniesiony do 8-godzlnnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego,
określonego w przepisach Kodeksu pracy , wymic[ru czasu pracy przekracza 65 dB,
b) szcvtowy poziom dź;więku C przekracza wartość 130 dB,
c) maksymalny poziom dżwięku A przekracza wartość 110 dB;

5) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływcmiu na organizm czło-
wieka.

Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi
_1

1. Dla kóbiei w ciąży i kobiet ko(rmiących dtiecko piersią:
1) prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wqtroby typu 8, wi;rusem ospy wietrznej i
półpaśca, wirusem różyczki, wi:rusem HIV; wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmą;

2). Dla kobiet w cią& - prace w narażeniu na ime czynniki biologiczne zakwalifikowcme do gru-
py 2-4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodli:wych czymików biologiczmych dla
zdrowia w środciwisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te
czymiki ~ jeżeli wynik} oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań terapeutycznych
wym:uszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na niekorzystny wpły^i na zdowie
kobiety w ciąży lub przebieg ciąży, w tym roz;wój płodu.

Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:
1) prace w narażeniu na dzidanie substancji i mieszamin spełniających kryteria ldasyfikacji zgodmie z
rozporządzeniem Parlamentu Ewopejskiego i Rady (WE) ri:r  1272/2008 z dmia 16 grudnia 2008 ii. w
sprawie klasyfikacji, oznakowcmia i pakciwcmia substcmcji i mieszcmim, zmieniającym i uchylającym
dyrektywy 67/548/EWG i l999/45/WE oraz zmieniającym
rozporządzenie (WE) ri:r  1907/2006  (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str.1, z późn. zm.) w jedmej lub
Jrilku z następujących Jdas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrota-
mi wskazuj ącymi rodzaj zagrożenia:

a) dzidcmie mutagerme ri,a komórki rozrodcze, kategoria lA,18 lub 2 (H340, H34l),
b) rakotwórczość, kategoria lA,18 lub 2 (H350, H350i, H351),
c) działcmie szkodliwe na rozrodczość, kategoria lA,18 lub 2 albo dodstkowa kategoria szkodliwego
wpływu na laktację lub szkodliwego ciddziaływcmia na dzieci kamione piersią (H360, H360D,
H360FD, H360Fd, H360Df, H36l, H36ld, H36lfd, H362),
d) działcmie toksyczne na narządy docelciwe -narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370, H371)
-niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy;

2) prace w narażeniu na niżej wymienione substcmcje chemiczrie niezależnie od ich stężenia w środo-
wisku pracy :
a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wcldamianiu przez skórę,
b) mcmgay,,
c) tlenek węgla,
d) ołów i jego związki orgcmiczne i nieorgmiczne,
e) rtęć i jej  związki orgcmiczne i nieorgcmiczne;

3) prace w nc{yażeniu na dzidanie rozpuszcza]ników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowiski,i

pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń,  określonych w przepisach w



sp.rcrwie najwyższych dopuszczahych stężeń i nafężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowi-
sku pracy ;

4) prace !uP procesy t.e:hnolggiczne, w których dochodzi do u:walniania substcmcji chemicznych, ich
mieszarin lłib czymiFÓw o działcmir rakotwórczym lub mutageimym, wymienione w przepis-ach w
spr.awie .substc[pcj.i chemicznych, ich mieszam,in, czymików lub procesów technologićzny-ch o działcmiu
rakotwórczym lub mutagemym w środowisku pracy.

Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi
1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:
1) .P:a.ce styqrz?jące ryzyko cięż_kiego wazu f izycznego lub psychicznego, w tym gaszenie pożarćiw,
udział w akcj ach rałownictwa cheyticzmego, usuwamie skutków c[w cti'ii,-prace-z nriateriałarii wybucho-
wymi, prace przy uboju zwierzqt hodciwlcmych orciz obsłudze rozpłodmików.

1.    Pla kobiet _w cią& : praca na wysokości -poza stałymi galeriami, pomostami, podestcwfii i
i?nyrri^stabmiżó.dwńJższeniami:posj_adająćymipeł;ezaiezpieczeń{e-prż-ei-ui;ńi;;;-;.;y-so-
kgści ąez potr_zeby stosowamia środków ochror[y imdywidualnej przed upadkiem) , orciz ;cho-
dzenie i schodzenie po drabimach i Jdamrach.

BHP PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ
KOBIETY

1.           BHF przy ręcznych pracach transportowych oraz imych pracach związanyclu
WysiłkiemfizyęTfym z wyłączeniem kobiet w ciąży , kobiet ka:rmiących dziecko piersią
oraz pracowników młodocianych:.

1.    Wszystkie prafe , przy których najwyższe wcH'tości obciążenia pracąfizyczną ,
ryi_er?one :^rydatkiem energetycz.nym przekraczaj ą 5000kJ  na zmianę roboczą  ( 1
kJ=0,24 kcal)  , a przy pracy dorywczej 20kJ/min.

2.    Ręczne przenoszenie i podmoszenie ciężayów o masie przekraczającej  ..
•      12 kg -przy pracy stałej (częściej niż cztery razy na godz.)
•     20 kg -prv pracy dorywczej (do cztery razy na godz.)

3.    Masa przedmiotćiw podnoszonych przez jedmego pracownika na wysokość

pciwyżej  obręczy barkorwej nie może przekraczać :
•     dla kobiet-8 kg przy pracy stałej oro[z l4 kg przy pracy dorywczej

4.    Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracciwnika na odległość 25
m, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać :

•     dlakobiet  -12kg

5.   Ręczne ,przenoszenie pod górę-po pochylniach , schodach,
itp. któiych maksymalny kqt nachylenia przekracza 30 stopni ,

awysokość 4 m ,niezależnie od odległości i:o masa nie może  przekraczać  :
•     8 kg-przypracystałej
•      12 kg-prvpracy dorywczej ,

5.     Podczas obuyęcznecgo przemieszczania przedmiotów siła użyta przez
prac?wnika do zapoczątkowcmia ruchu przedmiotu , mierzona i'Ównolegle do podłoża , nie-może
przekraczać wc[rtości  :

®      przy pchcmiu                  -120N dlakobiet
®       pi'zy  ciągnięciL{                -100 N dla kobiet

-
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7.     Podczas zespołowego ręcznego przemieszczmia pi.zedmiotów siła
-    użyta przez praccjwnika niezbędyia do zapoczqtkowcmia ruchi

przedmiotu , mierzona równolegle do podłoża , nie może przekraczać
wartości  _.

•      przypchcmiu             -100Ndlakobiet
•     przyciągnięciu         -80Ndlakobiet
®

8. Niedopuszczahe jest zespołowe ręczme przemieszczcmie przedmiotów
na odleglość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej
200 kg dla kobiet

9. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jedmego pracownika
materidórw cieldych - gorących , żrących albo o właściwościach
szkodliwych dla zdrowia , których masa wraz z naczyniem i uchwytem
przekracza - 10 kg dla kobiet.

Objaśnienia;                                                                                        tt          ,,,, /    r   -,,.  `,,:,    ,

10N    -1kg,
g,
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Opracuwcd: Zatwierdził:firEśjs.=q#.{`.śi:.:i

Podstawa prc[wna: rozporządzenie  Rady Ministrów z dm. 03.04.2017r. w spr
uciążliwych , niebezpieczriych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i ko
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ie wykazu prac
iet  karmiących dziecko

piersią ( Dz.U. z 2017 r. poz. 796  )
oraz -  rozp. MRpips z dnia 25.04.2017r. zmieniające rozp. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy
przy ręcznych pracach trctnsportowych ( Dz.U  z 2017r. poz. 854)
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