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Załącznik Nr 4 
do Regulaminu Pracy ArcelorMittal Poland S.A. 

 

WYKAZ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW PRAC WZBRONIONYCH 
MŁODOCIANYM, PRZY KTÓRYCH ZEZWALA SIĘ NA ZATRUDNIANIE 

MŁODOCIANYCH W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT. 
 

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją 
ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu 

 
1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym 

 
1) Prace polegające na podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów o masie i na odległości 

nieprzekraczające wartości określonych poniżej oraz prace wymagające powtarzania 
dużej liczby jednorodnych ruchów. 

Ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m 
przedmiotów o masie przekraczającej: 

 Przy pracy dorywczej: Przy obciążeniu powtarzalnym: 

Dla dziewcząt 14 kg 8 kg 

Dla chłopców 20 kg 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: Przy obciążeniu powtarzalnym: 

Dla dziewcząt 10 kg 5 kg 

Dla chłopców 15 kg 8 kg 

 
2)  Przewożenie przez chłopców na taczkach jednokołowych na odległość do 50 m 

ładunków o masie do 50 kg po powierzchni gładkiej, utwardzonej lub po pomostach 
zbitych z desek trwale zamocowanych, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 
2 %. 

3)  Przewożenie przez chłopców na wózkach 2-kołowych poruszanych ręcznie na 
odległość do 100 m po powierzchni gładkiej ładunków o masie do 80 kg, jeżeli 
pochylenie powierzchni nie przekracza 2 %, a po powierzchni nierównej - ciężarów do 
50 kg, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 1 %. 

4) Przewożenie na wózkach 3- lub 4-kołowych poruszanych ręcznie na odległość do 150 
m ładunków o masie: 

Dla dziewcząt do 50kg 

Dla chłopców do 80kg 

        -  jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 2 %. 

5)  Przewożenie na odległość do 200 m ładunków w wagonikach, kolebach 
przemieszczanych ręcznie po szynach o masie: 

Dla dziewcząt do 300kg 

Dla chłopców do 400kg 

               - jeżeli pochylenie toru nie przekracza 1 %. 

Uwaga: 

 1 -  Łączny czas wykonywania czynności wymienionych w pkt 1-5 w ciągu doby nie może przekraczać 1/3 
czasu pracy młodocianego. 

 2 -  Masa ładunków, o których mowa w pkt 2-5, obejmuje również masę urządzenia transportowego. 
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2. Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji przy pracy 

 
Prace przy naprawach pojazdów samochodowych, układaniu podłóg oraz układaniu 
i naprawach nawierzchni drogowych, pod warunkiem wykonywania ich nie dłużej niż 
3 godziny na dobę. 
 

3. Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu 
 
 Prace przy obsłudze konsumentów w zakładach gastronomicznych, w których 
podawany jest alkohol, z wyłączeniem podawania przez młodocianych napojów 
alkoholowych, wykonywane pomiędzy godziną 7 i 17. 

 
 

II. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, 
fizycznych i biologicznych 

 
1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych 

Prace w kontakcie z czynnikami stwarzającymi ryzyko uczulenia, pod warunkiem 
uzyskania specjalistycznej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kontaktu z tymi czynnikami. 

 
2. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów 

Prace w kontakcie z pyłami stwarzającymi ryzyko uczulenia, pod warunkiem 
uzyskania specjalistycznej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kontaktu z tymi pyłami. 

 
3. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych 

1) Prace chłopców w wieku powyżej 17 lat: 

a) przy spawaniu, cięciu i stapianiu metali, z wyłączeniem metali kolorowych oraz 
spawania wewnątrz zbiorników i pod wodą, pod warunkiem wykonywania ich 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, 

b)  przy ręcznych pracach kowalskich z zastosowaniem młotków o masie do 5 kg, nie 
dłużej niż 3 godziny na dobę i 60 godzin w całym okresie szkolenia zawodowego, 
przy zachowaniu norm wydatku energetycznego określonych w Wykazie prac 
wzbronionych młodocianym – Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy dział I ust. 1 pkt. 
2. 

c) Prace w mikroklimacie gorącym do wartości 26°C wskaźnika obciążenia 
termicznego WBGT, wykonywane do 3 godzin na dobę, pod warunkiem 
zachowania norm wydatku energetycznego określonych w Wykazie prac 
wzbronionych młodocianym – Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy dział I ust. 1 pkt. 
2 - oraz zapewnienia młodocianym na stanowiskach pracy dostatecznej ilości 
odpowiednich napojów i dziesięciominutowych przerw po każdych pięćdziesięciu 
minutach pracy,  
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d) przy obsłudze maszyn i urządzeń hutniczych oraz urządzeń walcowniczych                
w hutach żelaza i stali, wykonywane przez chłopców, jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 

–   młodociany jest stopniowo wprowadzany w realizację zadań przewidzianych              
w ramach nauki zawodu, poczynając od obserwacji procesów produkcyjnych, 
poprzez wstępne ćwiczenia na stanowiskach szkoleniowych i prace pomocnicze 
przy obsłudze stanowisk roboczych wyznaczonych programem nauczania, 

–   na stanowiskach pracy związanych z nauką zawodu jest zapewniona pełna 
obsada pracowników, 

–  w odniesieniu do młodocianych nie może być stosowany system prac 
normowanych i akordowych, 

–   w wydziałach stalowni, walcowni i wielkich pieców czas zajęć młodocianych nie 
może przekraczać 2 godzin na dobę, 

–   praktyczna nauka zawodu młodocianych nie może odbywać się w spiekalniach,           
w hali namiarowej i gardzieli wielkich pieców, w halach odlewniczych                       
i lejniczych, w mieszalniach stalowni oraz walcowni blach, rur i drutu, 

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

a) wyposażenia młodocianych w odzież o odpowiedniej ciepłochronności, zgodnej            
z wymaganiami Polskiej Normy, 

b) zapewnienia na stanowiskach pracy gorących napojów, 
c) przestrzegania, aby wydatek energetyczny nie przekraczał norm określonych             

w Wykazie prac wzbronionych młodocianym - Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy 
dział I ust. 1 pkt. 2 - oraz ograniczenia do 3 godzin na dobę czasu pracy 
młodocianych w pomieszczeniach z temperaturą niższą niż 10 °C. 

W przypadku gdy zaistnieje konieczność wykonywania pracy bez zastosowania 
rękawic ochronnych, dozwolone jest zatrudnianie młodocianych w warunkach,             
w których wartość wskaźnika siły chłodzącej powietrza WCI nie przekracza 800 kcal x 
m-2 x h-1. 

 
4. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych 

Prace w kontakcie z czynnikami stwarzającymi ryzyko uczulenia, pod warunkiem 
uzyskania specjalistycznej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kontaktu z tymi czynnikami. 

 
 

III. Prace stwarzające zagrożenia wypadkowe 

 

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

2) Prace przy obsłudze ciągników. 

3) Prace w zagłębieniach do 1,5 m obudowanych zgodnie z wymaganiami określonymi           
w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
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4) 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 do 10 m, przy zastosowaniu 
wymaganych przepisami energetycznymi środków ochronnych, 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 oraz przypadkowe zbliżenie się na 
niebezpieczną odległość do części urządzeń pozostawionych pod napięciem lub ich 
dotknięcie, oraz pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia przed skutkami 
wyładowań atmosferycznych, 

b) na wysokości do 10 m, w wymiarze do 2 godzin na dobę, pod warunkiem pełnego 
zabezpieczenia przed upadkiem i wyłączenia innych zagrożeń, 

c) wykonywane w warsztatach szkolnych lub na stanowiskach szkoleniowych               
w zakładach pracy przystosowanych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu: 

-   przy obsłudze młotów mechanicznych, pras, walców, nożyc, krajalnic, szarpaczy 
oraz napędów i przystawek przenoszących ruch na maszyny, 

-   przy obróbce drewna z użyciem pilarek łańcuchowych z napędem elektrycznym 
lub mechanicznym, pilarek tarczowych, taśmowych lub ramowych (traków), 
maszyn do obróbki drewna o bezpośrednim ręcznym posuwie materiału. 


