Załącznik nr 2

WYKAZ NIEKTÓRYCH PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM, PRZY
KTÓRYCH ZEZWALA SIĘ NA ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W WIEKU
POWYŻEJ 16 LAT

I.

PRACE

ZAGRAŻAJĄCE

PRAWIDŁOWEMU

ROZWOJOWI

FIZYCZNEMU

I PSYCHICZNEMU
1. Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała.
Prace przy naprawach pojazdów samochodowych, układaniu podłóg oraz układaniu i
naprawach nawierzchni drogowych, pod warunkiem wykonywania ich nie dłużej niż 3 godziny
na dobę.
II.

PRACE

W

NARAŻENIU

NA

SZKODLIWE

DZIAŁANIE

CZYNNIKÓW

CHEMICZNYCH, PYŁOWYCH, FIZYCZNYCH I BIOLOGICZNYCH
1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych i pyłów
1)

Prace młodocianych w wieku powyżej 17 lat przy pracach wzbronionych młodocianym
wymienionych w Załączniku nr 1, z wyłączeniem substancji żrących na skórę, gazów,
cieczy i aerozoli łatwopalnych, materiałów wybuchowych, substancji samoreaktywnych
oraz nadtlenków organicznych, jeżeli jest to niezbędne do ich kształcenia zawodowego,
pod warunkiem, że pracodawca łącznie:
a)

ograniczy pracę młodocianego do dwóch dni w tygodniu i w czasie nie dłuższym niż
4 godziny na dobę oraz wyposaży go w prawidłowo dobrany sprzęt ochronny dróg
oddechowych, odzież i rękawice ochronne, odpowiednie do występujących w
miejscu pracy substancji chemicznych i ich mieszanin w przypadku substancji
rakotwórczych kategorii 1A, 1B lub 2, mutagennych kategorii 1A, 1B lub 2,
działających szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B, wykazujących działanie
toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym i powtarzalnym
kategorii 1 lub 2, wykazujących ostrą toksyczność kategorii 1, 2 lub 3 oraz procesów
rakotwórczych niezależnie od poziomu stężeń tych substancji w powietrzu na
stanowiskach pracy,

b)

uzyska specjalistyczną opinię lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań u
pracownika młodocianego do wykonywania prac w miejscu występowania
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substancji i ich mieszanin oraz pyłów wskazujących działanie uczulające na drogi
oddechowe lub skórę.
2. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych
1)

Prace młodocianych w wieku powyżej 17 lat przy spawaniu, cięciu i stapianiu metali, z
wyłączeniem metali kolorowych oraz spawania wewnątrz zbiorników i pod wodą, pod
warunkiem wykonywania prac nie dłużej niż 3 godziny na dobę oraz 60 godzin w całym
okresie szkolenia zawodowego, pod nadzorem nauczycieli zawodu lub instruktorów
praktycznej nauki zawodu posiadających kwalifikacje spawacza. Zatrudnianie
młodocianych przy spawaniu, cięciu i stapianiu metali może się odbywać tylko na tych
stanowiskach, na których jest zapewniona skutecznie działająca wentylacja miejscowa i
ogólna, a prace wykonywane są poza przestrzenią pola elektromagnetycznego stref
ochronnych, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 Kodeksu pracy,
dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy.

2)

Prace w mikroklimacie gorącym do wartości 26°C wskaźnika obciążenia termicznego
WBGT, wykonywane do 3 godzin na dobę, pod warunkiem zachowania norm wydatku
energetycznego netto dla młodocianych oraz zapewnienia młodocianym na stanowiskach
pracy dostatecznej ilości odpowiednich napojów i dziesięciominutowych przerw po
każdych pięćdziesięciu minutach pracy.

3)

Prace w mikroklimacie zimnym, z wyłączeniem prac w chłodniach i zamrażalniach, pod
następującymi warunkami łącznie:
a)

wyposażenia młodocianych w odzież, rękawice i obuwie o odpowiedniej
ciepłochronności, zgodnej z wymaganiami normy przenoszącej normę europejską,

b)

zapewnienia na stanowiskach pracy gorących napojów,

c)

przestrzegania, aby wydatek energetyczny netto nie przekraczał norm dla
młodocianych oraz ograniczenia do 3 godzin na dobę czasu pracy młodocianych w
pomieszczeniach z temperaturą niższą niż 10°C.

3. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych
1)

Prace w placówkach służby zdrowia, z wyjątkiem szpitali (oddziałów szpitali) zakaźnych,
w wymiarze do 6 godzin na dobę, z wyłączeniem następujących czynności:
a)

wynoszenia, mycia i dezynfekcji naczyń z wydalinami, wydzielinami i innymi
materiałami potencjalnie zakaźnymi, mycia pomieszczeń zanieczyszczonych
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wydalinami, wydzielinami i innymi materiałami potencjalnie zakaźnymi, mycia
chorych zanieczyszczonych, pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
b)

prac dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych z zastosowaniem
toksycznych środków chemicznych,

c)

pobierania i przenoszenia materiałów do badań laboratoryjnych, takich jak kał, mocz,
krew, plwocina,

d)

wykonywania toalety pośmiertnej i prac w prosektoriach.

2)

Prace przy ręcznym i maszynowym krojeniu skór – w wymiarze do 3 godzin na dobę.

3)

Prace młynarskie przy obsłudze maszyn czyszczących i mielących, wykonywane przez
młodocianych w wieku powyżej 17 lat.

4)

Prace w kontakcie z czynnikami stwarzającymi ryzyko uczulenia, pod warunkiem
uzyskania specjalistycznej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kontaktu z tymi czynnikami i profilaktycznym stosowaniu odpowiednich środków
ochrony skóry i układu oddechowego.
III. PRACE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA WYPADKOWE

1)

Prace związane z trybowaniem mięsa.

2)

Prace przy filetowaniu ryb.

3)

Prace przy budowie, naprawie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej, w wydzielonym
warsztacie szkolnym, na torach ułożonych wyłącznie do celów szkoleniowych, na terenie
ogrodzonym, z wyłączeniem bezpośredniego sąsiedztwa czynnych torów kolejowych dla
ruchu pociągów.

4)

Prace kierowcy pojazdu silnikowego, jeśli program nauki zawodu przewiduje uzyskanie
przez ucznia prawa jazdy uprawniającego do kierowania takim pojazdem.

5)

Prace marynarzy i rybaków.

6)

Prace przy obsłudze ciągników i samojezdnych maszyn rolniczych.

7)

Prace w zagłębieniach do 1,5 m obudowanych zgodnie z wymaganiami określonymi w
przepisach wydanych na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy, dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

8)

Niektóre rodzaje prac pod ziemią w górnictwie węglowym, w głębinowych kopalniach
rud i kopalniach soli oraz w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych przewidziane
w programach praktycznej nauki zawodu, wykonywane przez młodocianych, pod
warunkiem spełnienia łącznie następujących wymagań:
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a)

czas pracy młodocianych w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych nie może
przekraczać 4 godzin na dobę,

b)

w czasie szkolenia zawodowego młodociani mogą być zatrudniani w polach
szkoleniowych, tj. w oddziałach kopalni specjalnie przeznaczonych do szkolenia, lub
na stanowiskach szkoleniowych w warsztatach energomechanicznych i w oddziałach
ruchowych kopalni pod ziemią, zatwierdzonych do celów szkoleniowych w planie
ruchu zakładu górniczego przez właściwy okręgowy urząd górniczy,

c)

zatrudnianie młodocianych na stanowiskach szkoleniowych w warsztatach
energomechanicznych i w oddziałach ruchowych kopalni pod ziemią odbywa się
przy pełnej obsadzie pracowników dorosłych z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi,

d)

praca młodocianych pod ziemią nie może odbywać się w chodnikach wymagających
pozycji leżącej lub pochylonej, w miejscach mokrych, przy rabunku, w polach
pożarowych oraz w warunkach niebezpiecznych, gdzie wymagana jest duża
ostrożność i doświadczenie,

e)

zatrudnianie młodocianych pod ziemią może odbywać się tylko pod nadzorem
nauczycieli zawodu, zatwierdzonych przez właściwy okręgowy urząd górniczy, lub
instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatwierdzonych przez kierownika zakładu
górniczego, przy czym na jednego instruktora nie może przypadać więcej niż 5
młodocianych,

f)

czas pracy młodocianych pod ziemią nie może przekraczać 14 dni w miesiącu, przy
czym czas pracy młodocianych w wieku do 17 lat nie może przekraczać 4 godzin w
ciągu zmiany roboczej, a młodocianych w wieku powyżej 17 lat – 6 godzin na dobę,
włączając do czasu pracy zjazd i dojście do stanowiska pracy

9)

Prace młodocianych w wieku powyżej 17 lat:
a)

związane z montażem, demontażem i konserwacją linii energetycznych, rozdzielni,
stacji transformatorów i nastawni, w tym na wysokości powyżej 3 m, pod warunkiem
całkowitego wyłączenia linii lub urządzeń spod napięcia przy jednoczesnym
zabezpieczeniu miejsca pracy w taki sposób, aby wykluczone było przypadkowe
włączenie tych linii lub urządzeń pod napięcie, przypadkowe zbliżenie się na
niebezpieczną odległość do części urządzeń pozostawionych pod napięciem lub ich
dotknięcie oraz:
− zastosowania zabezpieczenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych,
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− wykonywania ich poza przestrzenią pola elektromagnetycznego stref ochronnych,
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 Kodeksu pracy,
dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
b)

związane z budową i utrzymaniem sieci trakcyjnych, w tym na wysokości powyżej
3 m, przy wyłączonej spod napięcia sieci trakcyjnej i jednoczesnym zabezpieczeniu
miejsca pracy tak, aby wykluczone było przypadkowe włączenie tego odcinka sieci
pod napięcie lub przeniesienie napięcia przez pantograf pojazdu trakcyjnego; prace
te mogą być wykonywane tylko na sieci trakcyjnej zbudowanej specjalnie dla celów
szkoleniowych lub na wyznaczonych odcinkach linii kolejowej, na których na czas
wykonywania prac wstrzymany jest ruch pociągów,

c)

związane z obsługą pojazdów trakcyjnych i z prowadzeniem ruchu kolejowego,
wykonywane pod bezpośrednim nadzorem osób upoważnionych,

d)

na wysokości powyżej 3 m, w wymiarze do 2 godzin na dobę, pod warunkiem
pełnego zabezpieczenia przed upadkiem i wyłączenia pozostałych zagrożeń,

e)

przy użytkowaniu maszyn określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn (Dz. U. poz. 1228 oraz z 2011 r. poz. 701),

f)

bezpośrednia obsługa młockarni, sieczkarni i kombajnów oraz koszenie kosą,

g)

rozbiór mięsa.

10) Prace przy nieodpowiednim oświetleniu:
a)

w pomieszczeniach zaciemnionych (ciemniach fotograficznych), w wymiarze do 2
godzin na dobę,

b)

w zakresie potrzebnym do przygotowania zawodowego:
–

w konserwatoriach filmów,

–

w ciemniach filmowych,

–

przy montażu filmów,

–

w charakterze pomocy przy obsłudze aparatów projekcyjnych 35 mm
wyposażonych w lampy łukowe, pod warunkiem nieprzekraczania przy tych
pracach 4 godzin na dobę, a w kabinie kinooperatora – czasu pracy w ciągu 2
seansów.
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