
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.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 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 oraz
z 2005 r. Nr 136, poz. 1145) w za∏àczniku nr 1 wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w dziale I „Prace zwiàzane z nadmiernym wysi∏-
kiem fizycznym, wymuszonà pozycjà cia∏a oraz za-
gra˝ajàce prawid∏owemu rozwojowi psychiczne-
mu” w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Prace w warunkach mogàcych stanowiç nad-
mierne obcià˝enie psychiczne, w szczególnoÊci:
a) wymagajàce odbioru i przetwarzania du˝ej

liczby lub szybko po sobie nast´pujàcych in-
formacji i podejmowania decyzji mogàcych
spowodowaç groêne nast´pstwa, szczególnie
w sytuacjach przymusu czasowego, w tym
zwiàzane z obs∏ugà urzàdzeƒ sterowniczych,

b) wymuszone przez rytm pracy maszyn i wy-
nagradzane w zale˝noÊci od osiàganych re-
zultatów.”;

2) w dziale III „Prace stwarzajàce zagro˝enia wypad-
kowe” w pkt 1:

a) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) obs∏ugà ciàgników i maszyn samojezdnych,
bezpoÊrednià obs∏ugà m∏ockarni, sieczkarni
i innych maszyn rolniczych, przy których
wyst´pujà zagro˝enia wypadkowe, oraz ko-
szeniem kosà,”,

b) dodaje si´ lit. i w brzmieniu:

„i) kontaktem ze zwierz´tami dzikimi lub jado-
witymi, obs∏ugà buhajów, ogierów, knurów
i tryków oraz wywozem obornika i gnojo-
wic.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
———————
1) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy Rady nr 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r.

w sprawie ochrony pracy osób m∏odych (Dz. Urz. WE L 216 z 20.08.1994; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5,
t. 2, str. 213).

2) 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,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 maja 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych m∏odocianym i warunków
ich zatrudniania przy niektórych z tych prac1)


