
 

ZARZĄDZENIE NR 26/2018 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 13 marca 2018 roku 

w  sprawie:  wykazu prac wzbronionych kobietom, prac uciążliwych, niebezpiecznych lub 

szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, 

niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. z 2017 

r. poz. 796) oraz § 70 pkt 2 lit a Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2217/2017 z 28.12.2017 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam co 

następuje: 

§ 1. Ustala się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykaz prac wzbronionych kobietom, prac uciążliwych, 

niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią stanowiący 

załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Wykonywanie prac w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, o których mowa w załączniku Nr 1 do 

zarządzenia przez kobiety jest zabronione. 

§ 3. Zarządzenie zostaje wydane w porozumieniu z przedstawicielem załogi.  

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku ds. BHP.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

UZASADNIENIE 

w sprawie ustalenia wykazu prac wzbronionych kobietom, prac uciążliwych, niebezpiecznych lub 

szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią 

Wykaz prac wzbronionych kobietom, prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w 

ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.04.2017 r. (Dz. U. z 

2017 r. poz. 796). 

Treść Zarządzenia Starosty Poznańskiego w sprawie ustalenia wykazu prac wzbronionych kobietom, prac 

uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią 

opracowano w celu ograniczenia możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. 



 

 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 26/2018 

z dnia 13 marca 2018 roku 

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM 

1. Prace wzbronione wszystkim kobietom, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3: 

1) Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów po powierzchni płaskiej o masie przekraczającej: 

a) 12 kg - przy pracy stałej, 

b) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzin w ciągu dnia pracy). 

2) Masa przedmiotów podnoszonych na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać: 

c) 8 kg - przy pracy stałej, 

d) 14 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzin w ciągu dnia pracy). 

3) Ręczne przenoszenie pod górę po schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30 stopni, a wysokość 

przekracza 4 metry, ciężarów o masie przekraczającej: 

a) 8 kg - przy pracy stałej, 

b) 12 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzin w ciągu dnia). 

2. Prace wzbronione kobietom w ciąży: 

1) Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów po powierzchni płaskiej o masie przekraczającej: 

a) 3 kg - przy pracy stałej, 

b) 5 kg - przy pracy dorywczej. 

2) Ręczne przenoszenie pod górę: przedmiotów przy pracy stałej, przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy 

dorywczej. 

3) Prace w pozycji wymuszonej (pochylonej, na klęczkach, w przysiadzie itp.). 

4) Praca 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-min. przerwa. 

5) Praca 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. 

6) Praca stwarzająca ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego - praca na wysokości (wchodzenie i schodzenie po 

drabinach. 

7) Praca w warunkach narażenia na hałas (65dB). 

8) Praca w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznym zakwalifikowane do grupy 2-3 zagrożenia: 

a) Bakterie, Clostridium tetani laseczka tężca (tężec) - grupa 2, 

b) Wirus grypy (typ A, B i C) Orthomyxoviridae - (grypa, zapalenie płuc) - grupa 2 

c) Grzyby Aspergillus fumigatus (kropidlak popielaty) - (choroby skóry, grzybicza infekcja skóry, błon 

śluzowych i paznokci, możliwe efekty alergiczne) - grupa 2, 

d) Borrelia burgdorferi (krętek wywołujący boreliozę) Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) - 

(zakażenie ropne, zapalenie górnych dróg oddechowych, alergia skórna) - grupa 2, 

e) Mycobacterium tuberculosis (gruźlica płuc) - grupa 3, 

3. Prace wzbronione kobietom w okresie karmienia: 

1) Ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej: 6 kg - przy pracy stałej, 10 kg - przy pracy 

dorywczej. 

2) Ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg - na wysokość ponad 4 m lub na odległość 

przekraczającą 25 m. 

3) Udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów. 

4) Praca narażająca na działanie pola jonizującego. 

5) Praca w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznym zakwalifikowane do grupy 2-4 zagrożenia: 

 Bakterie, Clostridium tetani laseczka tężca (tężec) - grupa 2, 

 Wirus grypy (typ A, B i C) Orthomyxoviridae - (grypa, zapalenie płuc) - grupa 2, 

 Grzyby Aspergillus fumigatus (kropidlak popielaty) - (choroby skóry, grzybicza infekcja skóry, błon śluzowych i paznokci, 

możliwe efekty alergiczne) - grupa 2, 

 Borrelia burgdorferi (krętek wywołujący boreliozę) Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) - (zakażenie ropne, 

zapalenie górnych dróg oddechowych, alergia skórna) - grupa 2, 

 Mycobacterium tuberculosis (gruźlica płuc) - grupa 3, 

6) Praca stwarzająca ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego - praca na wysokości (wchodzenie i schodzenie po 

drabinach. 


