
Zarządzenie nr 6/2018 

Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 16 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Zarządu Oświaty i Wychowania  

w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia 

Regulaminu Pracy Zarządu Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

 
Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2018 r. t.j. poz. 108, poz. 4, poz. 305,  poz. 357), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W regulaminie pracy Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Zarządu Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 13 grudnia 2011 roku, zmienionym zarządzeniem nr 23/2013 

p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 lipca 

2013 roku i zarządzeniem nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania 

Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 marca 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 33 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje do ostatniego dnia danego miesiąca za 

dany miesiąc.”, 

2) w § 35 uchyla się ust. 2, 

3) § 41 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Pracownik może ręcznie przemieszczać przedmioty zgodnie z normami ujętymi 

w wykazie dopuszczalnych norm przenoszenia i podnoszenia przez jednego 

pracownika, stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu pracy. 

2. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą być zatrudniane przy 

pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia ujętych 

w wykazie tych prac, stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu pracy.”, 

4) uchyla się § 52, 

5) dotychczasowy załącznik nr 5 do regulaminu pracy, otrzymuje brzmienie zgodne 

z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

6) dodaje się załącznik nr 6 do regulaminu pracy, w brzmieniu stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Zespołu Obsługi Oświaty 

i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji na stronie podmiotowej Zespołu Obsługi Oświaty 

i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do 

publicznej wiadomości pracowników.  

 

 

 

 



załącznik nr 1 

 do zarządzenia nr 6/2018 

Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 16 maja 2018 r. 

stanowiący załącznik nr 5 

do regulaminu pracy 

 

 

Wykaz  

dopuszczalnych norm przenoszenia i podnoszenia przez jednego pracownika 

 

 

1. Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie 

może przekraczać:  

a) dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,  

b) dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.  

2. Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika powyżej obręczy 

barkowej nie może przekraczać:  

a) dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,  

b) dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.  

3. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość 

przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:  

a) dla kobiet -  12 kg,  

b) dla mężczyzn- 30 kg. 

4. Jeżeli przedmioty przenoszone są przez jednego pracownika pod górę po nierównej 

powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie 

przekracza 30O,  a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką 

przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać: 

a) dla kobiet – 12 kg, 

b) dla mężczyzna- 30 kg.  

5. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górkę po nierównej 

powierzchni, pochylniach lub schodach, schodach, których maksymalny kąt 

nachylenia przekracza 30O,  a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie  od 

odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może 

przekraczać: 

a) dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,  

b) dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.  

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 2 

 do zarządzenia nr 6/2018 

Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 16 maja 2018 r. 

stanowiący załącznik nr 6 

do regulaminu pracy 

 

Wykaz  

prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet 

karmiących dziecko piersią : 

 

Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów 

 

1. Dla kobiet w ciąży:  

 ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg,  

 ręczne przenoszenie pod górę przedmiotów przy pracy stałej,  

 ręczne przenoszenie przedmiotów pod górę o masie przekraczającej 1 kg przy 

pracy dorywczej ( 4 razy na godzinę ),  

 ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub 

o właściwościach szkodliwych  dla zdrowia, 

 prace w pozycji wymuszonej,  

 prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy 

czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może przekraczać jednorazowo 

15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa,  

 prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie 

przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze 

monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym 

powinna nastąpić 10 minutowa przerwa.  

2.    Dla kobiet karmiących dziecko piersią: 

 ręczne podnoszenie i przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej:  

o 6 kg -  przy pracy stałej, 

o 10 kg – przy pracy dorywczej,  

 ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość 

ponad 4 m lub odległość przekraczającą 25 m,  

 ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, 

schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość 4 m 

przedmiotów o masie przekraczającej: 

o 4 kg – przy pracy stałej,  

o 6 kg – przy pracy dorywczej,  

 udział w zespołowym przenoszeniu przedmiotów,  

 ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub 

o właściwościach szkodliwych dla zdrowia. 



 

 

 


