
BURMISTRZ
GMINY I ,VIIASTA

Czcnvronkn'Leszc4nry

Zarzqdzenie Nr 517122
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia '15 wJze5nia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Uzqdu Gminy i Miasta
Czenryionka-Leszczyny

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1gg0 roku o samozqdzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z p62n.zm.) art. 24 ustawy z dnia 21
listopada 2008 roku o pracownikach samozqdowych (t. j. Dz. Ll.22022 r. poz. S30)
otazaft. 1O4,ar'.. 1041 ,arl. 1042,afr. 1043,art. 151 wg3ig4ustawyzdnia26
czet\Nca1974r.- Kodekspracy(t. j. Dz. U. 22022r. poz.',l5'10 zp62n.zm.),

zarzqdzam co nastgpuje:

sl
Wprowadzic zmiany do Regulaminu Pracy Urzqdu Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny wprowadzonego Zarzqdzeniem Nr 4/96 Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 1 996 r. zmienio nego Zarzqdzeniamr.

- Zazqdzeniem Nr 15/98 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 15 grudnia 1998 r.,

- Zarzqdzeniem Nr 2/2000 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zdnia 14 sierpnia 2000 r.,

- Zazqdzeniem Nr 0152/1212003 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 13 czerwca 2003 r.,

- Zarzqdzeniem Nr 01511712007 Burmistza Gminy i Miasta Czenivionka-
Leszczyny z dnia 15 stycznia 2007 r.,

- Zazqdzeniem Nr 455/10 Burmistza Gminy i

z dnia 15 grudnia 2010 r.,
- Zarzqdzeniem Nr 204111 Burmistrza Gminy i

z dnia 30 czewvca2Oll r.,

- Zazqdzeniem Nr 586/21 Burmistza Gminy i

z dnia 30 listopada 2021 r.11.:
1) w S 12 po ust.2 dodaje usl. 3 w bzmieniu:

,,3. Liczba godzin nadliczbowych, zwiqzanych ze szczeg6lnymi potzebami
pracodawcy, pracownik6w zatrudnionych w Stra2y Miejskiej nie mo2e
przekroczye 250 godzin w roku kalendarzowym.",

2) Rozdzial Vll, S 36 i S 37 otzymuje bzmienie:
,,s 36

W Urzqdzie nie zatrudnia sie pracownik6w mlodocianych.

Miasta Czerwionka-Leszczyny

Miasta Czerwionka-Leszczyny

Miasta Czerwionka-Leszczyny



Vll. Ochrona pracy kobiet

537
Wykaz prac wzbronionych kobietom stanowi zalqcznik do Regulaminu pracy.",

3) w S 51 uchyla siq ust. 2,
4) w S 51 w ust. 1 iw 5 52 skreSla siq wyraz ,,niemianowanego",
5) w 5 55 uchyla sig ust.3.

s2

Pozostale postanowien ia Regu laminu Pracy pozostaj q bez zmian.

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powieza m Naczeln ikowi Wydzialu Orga n izacyj nego o raz
pracownikowi ds. kadr.

s4
Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia powiezam Sekretazowi Gminy i Miasta
Cze nrvio n ka-Le szczy ny.

s5

Zazqdzenie nale2y podac do wiadomoSci pracownikom Uzqdu Gminy i Miasta
Cze rwio n ka- Le szczy ny.

s6

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie po uplywie 2 tygodni od dnia podania go do
wiadomo6ci pra@wnikom.
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BURMISTRZ
GMINYIMIASTA

C z-erwronka- Leszczyny

T,3lqcznik
do Regulaminu Pracy
stanowiqcy zelqcznik
do Zat4dzenia Nt 5171'i22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcztmy
z dnia 15 wzesnia 2022 toku

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM

A. PRACE .ZW|AZANE Z WyStLKtEM FtZyCZNyM I TRANSPORTEM
crEzARow oRAz wyMUszoNA pozycJA ctALA.

l. Wydatek energetyczny netto niezbQdny do wykonywania pracy zwiqzanq
z wysilkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i pzenoszeniem przedmiot6w,
w czasie zmiany roboczej nie mo2e pzektaczae dla kobiet 5000 kJ, a Wzy Wacy
dorywczej 20 kJ/min.

ll. Masa pzedmiot6w podnoszonych i przenoszonych pzez jednq pracownicg nie
moae ptzektaczaei
1) 12 kg przy pracy stalej
2) 20 kg przy Wacy dorywczej I do 4 razy na godzine w czasie zmiany roboczej.

lll. Masa przedmiot6w podnoszonych Wzez jednq pracownice na wysoko66 powyZej
obreczy barkowej nie mo2e ptzektacza|'.
1) 8 kg przy pracy stalej
4 14kgprzy Wacy dorywczej,
Je2eli przedmioty sq przenoszone przez jednq pracownicq na odlegloSd
pzekraczlqc4 25 metr6w, to masa tych przedmiot6w nie mo2e przektaczae 12 kg

lV. Je2eli przedmioty sq pzenoszone przez jednq pracownicq pod g6rq po
nier6wnej powiezchni, pochylniach lub schodach, kt6rych maksymalny kqt
nachylenia nie przekracza 30o, a wysoko5t, przekracza 4 metry, niezale2nie od
odleglo6ci, na jakq pzedmioty sq przenoszone, to masa tych pzedmiot6w nie
mo2e przekraczae 12kg .

V. Je2eli przedmioty sq przenoszone Wzez jednq pracownicg pod g6re po nier6wnej
powiezchni, pochylniach lub schodach, kt6rych maksymalny kqt nachylenia
pzekracza 30o, a wysokoSi pzekracza 4 metry, niezale2nie od odlegloSci, na jakq
przedmioty sq przenoszone, to masa tych przedmiot6w nie mo2e przekraczae'.
1) I kg pzy pracy stalej
2) 12 kg ptzy p@cy dorywczej,

Vl. Przenoszenie przedmiot6w, kt6rych dlugoSd przektacza 4 m oraz masa
przektacza 20 kg, powinno odbywa6 sig zespolowo, pod warunkiem aby na jednq
pracownicq ptzypadala masa nieprzekraczajqca'.
1) przy pracy stalej -10 kg,
2) pzy pracy dorywczej -17 kg,
Niedopuszczalne jest zespolowe rqczne pzemieszczanie pzedmiot6w na
odleglo66 przekraczajqcq 25 m lub o masie przekraczajqcq 200 kg dla kobiet.



B. PRACE UC|AZL|WE LUB SZKODLTWE DLA ZDROWTA KOBTET W CIAZY
I KOBTET KARMTACYCH DZ]ECKO ptERStA

l. Prace zuiqzane z nadmiernym wysilkiem fizycznym w tym recznym transportem
ciq2ar6w
Dla kobiet w ciq2y:
1. Wszystkie pace, ptzy kt6rych najwy2sze wartoSci obciq2enia pracq,fizycznq,

miezone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie Wacy, Wzektaczajq
2900 kJ na zmianq roboczq, a pzy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy
na godzing, jeieli lqczny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4
godzin na dobq- 7,5 kJ / min;

2. Rqczne podnoszenie i przenoszenie przedmiot6w o masie przekraczalqcej
3 kg przy pracy stalej i 5 kg przy pracy dorywczej;

3. Rgczne przenoszenie pod g6rq:
1) przedmiot6w przy pracy stalej,
2) przedmiot6w o masie przektaczdqcet 1 kg przy pracy dorywczej

zdefiniowanej w pkt l.;
4. Prace w pozycji wymuszonej;
5. Prace w pozycji stojqcej lqcznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej,

ptzy czym czas spqdzony w pozycji stojqcej nie moze jednorazowo
przekraczaf, 15 min., po kt6rym to czasie powinna nastqpii 15 minutowa
pzetwa;

6. Prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi- w lqcznym czasie
przekraczajqcym 8 godzin na dobg, ptzy czym czas spgdzony przy obsludze
monitora ekranowego nie mo2e jednorazowo przekraczae 50 minut, po
kt6rym to czasie powinna nastqpid co najmniej 10-minutowa pz:et\Na,
wliczana do czasu pracy.

Dla kobiet karmiqcych dziecko piersiq
1. Wszystkie Vace, Wzy ktorych najwy2sze warto6ci obciq2enia prac1 fizycznq,

mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, pzekraczalq
4200 kJ na zmiane roboczq, a Wzy Wacy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na
godzinq, je2eli lqczny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin
na dobq- 12,5 kJ / min;

2. Reczne podnoszenie i przenoszenie przedmiot6w o masie przekracz/qce1:
1) 6 kg - przy pracy stalej,
2) 10 kg - ptzy Wacy dorywczej, zdefiniowanej w ust.1;

3. Rgczne przenoszenie przedmiotow o masie przekracz{qcj 6 kg- na wysoko6i
ponad 4 m lub na odleglo6c przektaczajqcq25 m;

4. Rgczne przenoszenie pod g6re- po nier6wnej powiezchni, pochylniach,
schodach, ktorych maksymalny kqt nachylenia nie przekracza 300, a wysoko66
4 m- pzedmiot6w o masie przekraczajqcej 6 kg;

5. Rqczne przenoszenie pod g6rq- po nier6wnej powiezchni, pochylniach,
schodach, ktorych maksymalny kqt nachylenia przekracza 300, a wysoko6c
4 m- pzedmiot6w o masie przekraczal4cel:
1) 4 kg- przy pracy stalej,
2) 6 kg- ptzy ptacy dorywczej, zidentyfikowanej w ust. 1;

6. Udzial w zespolowym przemieszczaniu przedmiot6w;
7. pzewozenie ladunk6w o masie pzekraczajqcej:

1) 20 kg- ptzy ptzewoZeniu na taczce po terenie o nachyleniu
nieprzekraczajqcym 5o/o lub 15 kg- po terenie o nachyleniu wigkszym ni2 5%,



2)70 kg- ptzy pzewo2eniu na w6zku 2-kolowym po terenie o nachyleniu
niepzekraczalqcym 5o/o lub 50 kg- po terenie o nachyleniu wiqkszym ni2 5%,

3) 90 kg- ptzy ptzewoheniu na w6zku 3- i wiqcej kolowym po terenie
o nachyleniu nieprzekraczajqcym 5o/o lub 70 kg- po terenie o nachyleniu
wiqkszym ni2 5%.
WyZej podane dopuszczalne masy ladunku obejmujq r6wnie2 mase
urzadzenia transportowego i dotyczq przewo2enia ladunk6w po powierzchni
r6wnej, twardej i gladkiej. W pzypadku przewo2enia ladunk6w po
powiezchni nier6wnej lub nieutwardzonej.

ll. Prace w halasie idrganiach.
Dla kobiet w ciqzy :

1. Prace w warunkach nara2enia na halas, kt6rego :

1)poziom ekspozycji odniesiony do 8- godzinnego dobowego lub do
przecigtnego tygodniowego, okreSlonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu
pracy pzekracza 65 dB,

2) szczytowy poziom d2wieku C przekracza 130 dB,
3) maksymalny poziom d2wiqku Apzekracza 110 dB,

2. Wszystkie prace w warunkach nara2enia na drgania o og6lnym oddziatywaniu
na organizm czlowieka.

lll. Prace na wysoko6ci otaz gro2qce cig2kimi urazami fizycznymi lub
psychicznymi
Dla kobiet w ciq2y - prace na wysokoSci - poza stalymi galeriami, pomostami,
podestami i innymi statymi podwy2szeniami, posiadajqcymi pelne
zabezpieczenie przed upadkiem bez potrzeby stosowania Srodk6w ochrony
indywidualnej pzed upadkiem, oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach.

lV Prace w naraZeniu na dzialanie szkodliwych substancji chemicznych
Dla kobiet w ciq2y lub karmiqcych dziecko piersiq:
1. Prace w narazeniu na dzialanie substancji i mieszanin spelniajqcych kryteria

klasyfikacji zgodnie z rozporzqdzeniem Parlamenlu Europejskiego i Rady
(WE) nr 127212008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajqcym i uchylajqcym
dyrektpivy 67/548/EWG i 1999/45ME oraz zmieniajqcym rozporzqdzenie
(WE) nr 190712006 (Dz. Urz. UE L 353 231 .12.2008, str. 1, z p62n. zm.)
w jednej lub kilku z nastepujqcych klas lub kategorii zagro2enia wraz z jednym
lub kilkoma nastqpujqcymi zwrotami wskazujqcymi rodzal zagro2enia:
1) dzialanie mutagenne na kom6rki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340,

H341);
2) rakotw6rczo66, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351);
3) dzialanie szkodliwe na rozrodczoS6, kategoria 1A, 1B lub 2 albo

dodatkowa kategoria szkodliwego wplywu na laktacjg lub szkodliwego
oddziatywania na dzieci karmione piersiq (H360, H360D, H360FD,
H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362);

4) dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe - narazenie jednorazowe,
kategoria 1 lub 2 (H370, H371)- niezale2nie od ich stqzenia w Srodowisku
pracy;

5) prace w narazeniu na nizej wymienione substancje chemiczne niezale2nie
od ich stezenia w Srodowisku pracy:
a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchlanianiu pzez

sk6rq,



2.

3.

b) leki cytostatyczne,
c) mangan,
d) syntetyczne estrogeny i progesterony,
e) tlenek wqgla,
f) ol6w i jego zwiqzki organiczne i nieorganiczne,
g) rtgd ijej zwiqzki organiczne i nieorganiczne;

Prace w nara2eniu na dzialanie rozpuszczalnik6w organicznych, jezeli ich
stq2enia w Srodowisku pracy pzekraczajq warto6ci 1/3 najwy2szych
dopuszczalnych stg2efi, okre6lonych w pzepisach w sprawie najwy2szych
dopuszczalnych stezen i natgZei czynnik6w szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy;
Prace lub procesy technologiczne, w kt6rych dochodzi do uwalniania
substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynnik6w o dzialaniu
rakotw6rczym lub mutagennym, wymienione w przepisach w sprawie
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnik6w lub proces6w
technologicznych o dzialaniu rakotw6rczym lub mutagennym w Srodowisku
pracy.",
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