
  

 
LWKZ.110.7.2021  
 

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy  

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze 

Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), zarządza się co następuje:  

§ 1. W Regulaminie pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze 

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 19/2010 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 4 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale 2 Obowiązki pracodawcy § 6 pkt. 14 otrzymuje brzmienie: 

„ 14) przeciwdziałać mobbingowi.”; 

2) Rozdział 6 Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 6 

Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia 

§ 38. 1. Wynagrodzenie za pracę płatne jest co miesiąc z dołu do 26 dnia każdego miesiąca.  

2. Wypłata wynagrodzeń jest dokonywana przelewem na wskazany przez pracownika 

rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej 

wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”; 

3) w Rozdziale 8 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa § 43 ust. 5 

otrzymuje brzmienie: 

„5. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych  

przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, natomiast szkolenie 

okresowe pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami nie rzadziej niż raz na 5 lat.”; 

4) w Rozdziale 9 Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem. Ochrona pracy 

kobiet i młodocianych: 

a) § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat 

przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin 

albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”, 



  

b) § 59 otrzymuje brzmienie: 

„ 59. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie 

przekroczyła 18 lat.”, 

c) § 60 otrzymuje brzmienie: 

„ 60. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.”, 

d) § 62 otrzymuje brzmienie: 

„ 62. Pracodawca może zatrudnić pracownika młodocianego, który ukończył, co najmniej 

ośmioletnią szkołę podstawową oraz przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że 

praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.”, 

e) § 64 otrzymuje brzmienie: 

„ 64. Zezwala się na zatrudnienie młodocianych w wieku powyżej 15 lat przy niektórych 

rodzajach prac wzbronionych młodocianym, które są określone w Załączniku nr 4 do 

Regulaminu, jeśli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego 

młodocianych.”; 

5) w Rozdziale 10 Urlopy pracownicze uchyla się § 78; 

6) załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 19/2010 Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 października 2010 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze otrzymuje 

nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.                                                                                                                              

§ 2. W pozostałym zakresie Regulamin pracy pozostaje bez zmian. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości 

pracowników. 

 
 

 

  
……………………………….. 
     Międzyzakładowa organizacja związkowa 
                     (pieczęć i podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Załącznik do zarządzenia nr 7/2021  
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
z dnia 18 maja 2021 r. 

„Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
w Zielonej Górze 

WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA 
ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ 

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem 
ciężarów. 
1. Dla kobiet w ciąży: 

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone 
wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają 2900kJ na 
zmianę roboczą, a przy dorywczej – 7,5 kJ/min.; 

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej 3kg; 
3) ręczne przenoszenie pod górę: 

a. przedmiotów przy pracy stałej, 
b. przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej; 

4) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział  
w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów; 

5) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach 
szkodliwych dla zdrowia; 

6) prace w pozycji wymuszonej; 
7) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym 

czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po 
którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa; 

8) 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 to czasie powinna nastąpić co 
najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. 

2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią: 
1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone 

wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na zmianę 
roboczą, a przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust.1 pkt 1 – 12,5 kJ/min; 

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej: 
a. 6 kg – przy pracy stałej, 
b. 10 kg – przy pracy dorywczej; 

3) ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość ponad 
4m lub na odległość przekraczającą 25 m; 

4) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, 
których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów 
o masie przekraczającej 6 kg; 

5) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, 
których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów  
o masie przekraczającej: 
a. 4 kg – przy pracy stałej, 
b. 6 kg – przy pracy dorywczej; 

6) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów; 
7) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach 

szkodliwych dla zdrowia. 

 



  

II. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym. 
1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 

1) prace wykonywane w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV 
(przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, 
jest większy od 1,0; 

2) prace wykonywane w mikroklimacie zimnym w warunkach, w których wskaźnik PMV 
(przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, 
jest mniejszy od −1,0. 

III. Prace w narażeniu na hałas lub drgania. 
1. Dla kobiet w ciąży: 

1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego: 
a. poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego 

tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy 
przekracza wartość 65 dB, 

b. szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB, 
c. maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB; 

2) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na 
organizm człowieka. 

IV. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu. 
Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią – prace nurków, prace w zbiornikach 
ciśnieniowych oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia. 

V. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. 
1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 

1) prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy 
wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką 
listeriozy, toksoplazmą; 

2. Dla kobiet w ciąży − prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do 
grupy 2–4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 
zawodowo narażonych na te czynniki − jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego,  
z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami 
biologicznymi, wskażą na niekorzystny wpływ na zdrowie kobiety w ciąży lub przebieg 
ciąży, w tym rozwój płodu. 

VI. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi. 
1. Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią: 

1) prace w wykopach oraz w zbiornikach i kanałach; 
2) prace pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach; 
3) prace w wymuszonym rytmie pracy; 
4) inne prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, w tym 

gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków 
awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych 
oraz obsłudze rozpłodników. 

2. Dla kobiet w ciąży – praca na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami  
i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem  
z wysokości (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), 
oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach. 

Zakazy dotyczące kobiet w ciąży i w okresie karmienia, liczy się od momentu poinformowania 
Specjalisty ds. kadr oraz Kierownika komórki organizacyjnej o stanie ciąży lub karmienia 



  

piersią. W takim przypadku, zorganizowanie odpowiednich warunków pracy kobiecie należy do 
obowiązków kierownika komórki organizacyjnej.”. 
 
 
 
 
 
……………………………….. 
     Międzyzakładowa organizacja związkowa 
                     (pieczęć i podpis) 
 


