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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 lipca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

Na podstawie art. 176 Kodeksu pracy zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
10 wrzeÊnia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronio-
nych kobietom (Dz. U.  Nr 114, poz. 545) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie wykazu prac szczególnie ucià˝liwych
lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wykaz prac szczególnie ucià˝liwych lub szko-
dliwych dla zdrowia kobiet okreÊla za∏àcznik
do rozporzàdzenia.”;

3) w za∏àczniku do rozporzàdzenia:

a) tytu∏ za∏àcznika otrzymuje brzmienie:

„Wykaz prac szczególnie ucià˝liwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet”,

b) cz´Êç III „Prace w ha∏asie i drganiach” otrzymu-
je brzmienie:

„III. Prace w ha∏asie i drganiach

Dla kobiet w cià˝y:

1) prace w warunkach nara˝enia na ha∏as, któ-
rego:

a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-go-
dzinnego dobowego lub do przeci´tnego
tygodniowego, okreÊlonego w Kodeksie
pracy, wymiaru czasu pracy przekracza
wartoÊç 65 dB,

b) szczytowy poziom dêwi´ku C przekracza
wartoÊç 130 dB,

c) maksymalny poziom dêwi´ku A przekra-
cza wartoÊç 110 dB,

2) prace w warunkach nara˝enia na ha∏as in-
fradêwi´kowy, którego:



a) równowa˝ny poziom ciÊnienia akustycz-
nego skorygowany charakterystykà cz´-
stotliwoÊciowà G, odniesiony do 8-go-
dzinnego dobowego lub przeci´tnego ty-
godniowego, okreÊlonego w Kodeksie
pracy, wymiaru czasu pracy przekracza
wartoÊç 86 dB,

b) szczytowy nieskorygowany poziom ci-
Ênienia akustycznego przekracza war-
toÊç 135 dB,

3) prace w warunkach nara˝enia na ha∏as ul-
tradêwi´kowy, którego:

a) równowa˝ne poziomy ciÊnienia aku-
stycznego w pasmach tercjowych o cz´-
stotliwoÊciach Êrodkowych od 10 kHz do
40 kHz, odniesione do 8-godzinnego do-
bowego lub do przeci´tnego tygodnio-
wego, okreÊlonego w Kodeksie pracy,
wymiaru czasu pracy,

b) maksymalne poziomy ciÊnienia aku-
stycznego w pasmach tercjowych o cz´-
stotliwoÊciowych Êrodkowych od 10 kHz
do 40 kHz

— przekraczajà wartoÊci podane w tabeli:
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Cz´stotliwoÊç Êrodkowa
pasm tercjowych 

(kHz)

Równowa˝ny poziom ciÊnienia 
akustycznego odniesiony do 8-godzinnego

dobowego lub do przeci´tnego 
tygodniowego, okreÊlonego w Kodeksie

pracy, wymiaru czasu pracy (dB)

Maksymalny poziom 
ciÊnienia akustycznego

(dB)

10; 12,5; 16 77 100

20 87 110

25 102 125

31,5; 40 107 130

4) prace w warunkach nara˝enia na drgania
dzia∏ajàce na organizm przez koƒczyny gór-
ne, których:

a) wartoÊç sumy wektorowej skutecznych,
wa˝onych cz´stotliwoÊciowo przyÊpie-
szeƒ drgaƒ wyznaczonych dla trzech
sk∏adowych kierunkowych X, Y, Z, przy 8-
-godzinnym dzia∏aniu drgaƒ na orga-
nizm, przekracza 1 m/s2,

b) maksymalna wartoÊç sumy wektorowej
skutecznych, wa˝onych cz´stotliwoÊcio-
wo przyÊpieszeƒ drgaƒ wyznaczonych
dla trzech sk∏adowych kierunkowych X,
Y, Z, dla ekspozycji trwajàcych 30 minut
i krótszych, przekracza 4 m/s2,

5) wszystkie prace w warunkach nara˝enia na
drgania o ogólnym oddzia∏ywaniu na orga-
nizm cz∏owieka.”,

c) w cz´Êci IV „Prace nara˝ajàce na dzia∏anie pól
elektromagnetycznych, promieniowania jonizu-
jàcego i nadfioletowego oraz prace przy monito-
rach ekranowych”:

— w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prace w warunkach nara˝enia na promie-
niowanie jonizujàce okreÊlonych w przepi-
sach prawa atomowego,”,

— ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla kobiet karmiàcych piersià — prace
w warunkach nara˝enia na promieniowa-

nie jonizujàce okreÊlonych w przepisach
prawa atomowego.”,

d) w cz´Êci I „Prace zwiàzane z wysi∏kiem fizycz-
nym i transportem ci´˝arów oraz wymuszonà
pozycjà cia∏a” w ust. 7, w cz´Êci II „Prace w mi-
kroklimacie zimnym, goràcym i zmiennym”
w zdaniu wst´pnym, w cz´Êci VI „Prace w pod-
wy˝szonym lub obni˝onym ciÊnieniu” w zdaniu
wst´pnym, w cz´Êci VII „Prace w kontakcie ze
szkodliwymi czynnikami biologicznymi” w zda-
niu wst´pnym, w cz´Êci VIII „Prace w nara˝eniu
na dzia∏anie szkodliwych substancji chemicz-
nych” w zdaniu wst´pnym, w cz´Êci IX „Prace
gro˝àce ci´˝kimi urazami fizycznymi i psychicz-
nymi” w zdaniu wst´pnym wyrazy „Kobietom
w cià˝y i w okresie karmienia” zast´puje si´ wy-
razami „Dla kobiet w cià˝y lub karmiàcych pier-
sià”,

e) w cz´Êci IV „Prace nara˝ajàce na dzia∏anie pól
elektromagnetycznych, promieniowania jonizu-
jàcego i nadfioletowego oraz prace przy monito-
rach ekranowych” w ust. 1 i w cz´Êci V „Prace
pod ziemià poni˝ej poziomu gruntu i na wysoko-
Êci” w ust. 2 wyrazy „Kobietom w cià˝y” zast´-
puje si´ wyrazami „Dla kobiet w cià˝y”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol


