
Na podstawie art. 204 § 1 i 3 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronio-
nych m∏odocianym i warunków ich zatrudniania przy
niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w dziale II
w ust. 3 pkt 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9) Prace w warunkach nara˝enia na drgania dzia-
∏ajàce na organizm cz∏owieka przez koƒczyny
górne, przy których:
a) wartoÊç ekspozycji dziennej wyra˝onej

w postaci równowa˝nej energetycznie dla 8
godzin dzia∏ania sumy wektorowej skutecz-
nych, wa˝onych cz´stotliwoÊciowo przy-
spieszeƒ drgaƒ wyznaczonych dla trzech
sk∏adowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz),
przekracza 1 m/s2,

b) wartoÊç ekspozycji trwajàcej 30 minut i kró-
cej, wyra˝onej w postaci sumy wektorowej
skutecznych, wa˝onych cz´stotliwoÊciowo
przyspieszeƒ drgaƒ wyznaczonych dla trzech
sk∏adowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz),
przekracza 4 m/s2.

10) Prace w warunkach nara˝enia na drgania
o ogólnym dzia∏aniu na organizm cz∏owieka,
przy których:
a) wartoÊç ekspozycji dziennej wyra˝onej

w postaci równowa˝nego energetycznie dla
8 godzin dzia∏ania skutecznego, wa˝onego
cz´stotliwoÊciowo przyspieszenia drgaƒ do-
minujàcego wÊród przyspieszeƒ drgaƒ wy-
znaczonych dla trzech sk∏adowych kierun-
kowych, z uwzgl´dnieniem w∏aÊciwych
wspó∏czynników (1,4 awx, 1,4 awy, awz), prze-
kracza 0,19 m/s2,

b) wartoÊç ekspozycji trwajàcej 30 minut i kró-
cej, wyra˝onej w postaci skutecznego wa˝o-
nego cz´stotliwoÊciowo przyspieszenia
drgaƒ dominujàcego wÊród przyspieszeƒ
drgaƒ wyznaczonych dla trzech sk∏adowych
kierunkowych, z uwzgl´dnieniem w∏aÊci-
wych wspó∏czynników (1,4 awx, 1,4 awy,
awz), przekracza 0,76 m/s2.”;

2) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia w dziale III
w pkt 9 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) wykonywane w warsztatach szkolnych lub na
stanowiskach szkoleniowych w zak∏adach pra-
cy przystosowanych do prowadzenia praktycz-
nej nauki zawodu:
— przy obs∏udze m∏otów mechanicznych,

pras, walców, no˝yc, krajalnic, szarpaczy
oraz nap´dów i przystawek przenoszàcych
ruch na maszyny,

— przy obróbce drewna z u˝yciem pilarek ∏aƒ-
cuchowych z nap´dem elektrycznym lub
mechanicznym, pilarek tarczowych, taÊmo-
wych lub ramowych (traków), maszyn do
obróbki drewna o bezpoÊrednim r´cznym
posuwie materia∏u, przy zrywce oraz pozy-
skiwaniu i transporcie drewna.”. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych m∏odocianym
i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.


