ZARZĄDZENIE NR 28/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 3 października 2016 r.
w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym w PWSZ w Głogowie
Na podstawie: art. 204 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie
wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków zatrudniania przy niektórych z tych
prac (Dz. U. nr 200, poz. 2047; ze zm.), oraz § 43 Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej
szkoły Zawodowej w Głogowie, zarządza się, co następuje:
§1
Ustala się wykaz prac wzbronionych młodocianym, które występują w PWSZ w Głogowie –
zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym:
 prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów
oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów,
 prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone
wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają:
 dla dziewcząt - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu
pracy - 2.300 kJ (550 kcal), a w odniesieniu do wysiłków
krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę,
 dla chłopców - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu
pracy - 3.030 kJ (725 kcal), a w odniesieniu do wysiłków
krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę,
 prace załadunkowe i wyładunkowe, przy przewożeniu ciężarów
środkami transportu.
Ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m
przedmiotów o masie przekraczającej:
 przy pracy dorywczej:
 dla dziewcząt - 14 kg,
 dla chłopców - 20 kg,
 przy obciążeniu powtarzalnym:
 dla dziewcząt - 8 kg,
 dla chłopców - 12 kg.
Ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość
przekracza 5 m, a kąt nachylenia - 30°, ciężarów o masie przekraczającej:
 przy pracy dorywczej:
 dla dziewcząt - 10 kg,
 dla chłopców - 15 kg,
 przy obciążeniu powtarzalnym:
 dla dziewcząt - 5 kg,
 dla chłopców - 8 kg.
Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała (prace wykonywane
w pozycji pochylonej lub w przysiadzie).
Wszelkie prace przy obsłudze urządzeń energetycznych znajdujących się pod
napięciem.
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).
Prace, podczas których młodociani są narażeni na zwiększone niebezpieczeństwo
urazów, w tym w szczególności związane z obsługą krajalnic oraz uruchamianiem
maszyn i innych urządzeń bezpośrednio po ich naprawie.
Prace na wysokości powyżej 3 m grożące upadkiem z wysokości.

