
Zarządzenie  Nr R-17/2002 
Rektora  Politechniki  Lubelskiej w Lublinie 

z dnia 11 października 2002 r. 
 

w sprawie   zasad   przyznawania   dodatków   za   pracę wykonywaną
w warunkach  szkodliwych  lub  uciążliwych  dla  zdrowia. 
 

Na podstawie  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia                
26 września 2001 r. w sprawie  warunków  wynagradzania  za  pracę
i przyznawania  innych  świadczeń związanych z pracą dla  pracowników         
uczelni  państwowych ( Dz. U. Nr 107, poz. 1182 )  ustala  się co  następuje: 
 

§ 1. 
 

Wysokość dodatków  za pracę w warunkach  szkodliwych  lub uciążliwych  
dla  zdrowia  ustala  Senat  uczelni, zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  § 26  
w/w rozporządzenia. 
 

§ 2. 
 

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia  
mogą otrzymywać pracownicy, którzy spełniają następujące kryteria: 
1)   pracują w warunkach  narażenia  na  działanie czynników  wymienionych 
 w załączniku  nr 1, 

2)  pracują w ww.  warunkach  przez  co  najmniej  40 godzin w miesiącu.             
W przypadku  narażenia  na  działanie  pól  elektromagnetycznych o 
częstotliwości  od 0,1 do 300 000 MHz  przez  połowę dopuszczalnego  czasu  
przebywania w strefie  zagrożenia – niezależnie  od  wymiaru  czasu  pracy  
wynikającego  ze  stosunku  pracy. 

 
§ 3. 

 
W przypadku  zbiegu  uprawnień do  dodatków  za  pracę w warunkach o 

różnym  stopniu  szkodliwości  dla  zdrowia  lub  uciążliwości, pracownikowi  
przysługuje  jeden  dodatek  według  najwyższego  stopnia  szkodliwości. 
 

§ 4. 
 

Dodatki za  pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla  zdrowia  
mogą być przyznawane: 
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1)  na  czas  nieokreślony  (bezterminowo), jeżeli  na  stanowisku  pracy  
 narażenie  występuje  stale, 
2)  na  czas  ściśle  określony, np. na  czas  prowadzenia  prac  badawczych  
 lub  eksperymentalnych   wiążących  się z występowaniem  narażenia. 
 

§ 5. 
 

Podstawę do  przyznania  dodatków  stanowią wyniki  badań i pomiarów  
czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  występujących w środowisku  pracy, 
przeprowadzonych w sposób  określony w przepisach  wydanych  na  podstawie  
art. 227 § 2  Kodeksu  pracy. 
 

§ 6. 
 

Przyznawanie  dodatków  za  pracę w warunkach  szkodliwych  lub  
uciążliwych  dla  zdrowia  odbywa  się według    podanych  niżej  zasad: 
 
1. Kierownik  komórki  organizacyjnej  zatrudniając pracownika w  warunkach   
 szkodliwych  lub  uciążliwych  dla  zdrowia, występuje z wnioskiem o 

przyznanie  dodatku z tego  tytułu. Wnioski  winny  być składane  na  
drukach  sporządzonych  zgodnie z wzorem  podanym w załączniku  nr 2. 

 
2. Wnioski  należy składać natychmiast  po  dopuszczeniu  pracownika  do  

pracy  na  stanowisku  związanym z występowaniem  czynników  
szkodliwych  lub  uciążliwych  dla  zdrowia  (aktualne  badania  lekarskie  
dopuszczające  do  pracy z w/w  czynnikami, aktualne  szkolenie  bhp  
podstawowe i stanowiskowe, poinformowanie  pracownika o ryzyku  
zawodowym  związanym z wykonywaną pracą). 

 
3. Wypełnione  wnioski  należy dostarczyć do  uczelnianej  służby  bhp i ppoż.

Zaopiniowane  wnioski  pracownicy  służby  bhp i ppoż. przekazują
przewodniczącemu  Komisji  ds. dodatków  za  pracę w warunkach  
szkodliwych  lub  uciążliwych  dla  zdrowia. 

 
4. Przewodniczący  Komisji  ustala  datę posiedzenia, na  którym  zostaną

rozpatrzone  otrzymane  wnioski i po zaopiniowaniu  (w terminie  nie  
przekraczającym  14 dni  od  daty  otrzymania  wniosków)  przekazuje  je  do 
decyzji  rektorowi. 
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5. Zaopiniowane  przez   Rektora  wnioski  przekazywane   są do  służby  bhp  
 i ppoż. celem  wykonania  kopii   dołączanej  do   dokumentacji    związanej  
 z oceną ryzyka  zawodowego  na  stanowiskach  pracy.  
 
6. Oryginał wniosku  zostaje  przekazany  do  Działu Spraw  Osobowych  
 w celu  formalnego powiadomienia  zainteresowanych: 

 
a)  decyzja o przyznaniu  dodatku  winna  być sporządzona w czterech   
 egzemplarzach i doręczona: 

 - pracownikowi, 
 - właściwej  komórce  organizacyjnej, 
 - kwesturze, 
 - do  akt  osobowych  pracownika. 

 
b)  decyzja  negatywna  winna  być sporządzona w trzech  egzemplarzach       

 i doręczona: 
 - pracownikowi, 
 - właściwej  komórce  organizacyjnej, 
 - do  akt  osobowych  pracownika. 

 
7. Kwestura  nalicza  kwoty  przyznanych  dodatków  od  dnia  wystawienia    
 wniosku  przez kierownika  komórki  organizacyjnej. 
 
8. W przypadku  ustania  przyczyn  uzasadniających  dalsze  wypłacanie  

dodatku, kierownik  komórki  organizacyjnej  zatrudniającej  pracownika  
zobowiązany  jest  złożyć do  Działu Spraw  Osobowych  wniosek  o  
wstrzymanie (z podaniem  okresu w jakim  należy wstrzymać wypłatę) lub  
całkowite  zaprzestanie  dalszej  wypłaty. Wniosek  należy dostarczyć co  
najmniej  na  14 dni  przed  terminem, od  którego  należy zaprzestać dalszej  
wypłaty  dodatku.  

 
9. Pracownicy  Działu Spraw  Osobowych  dostarczają pisemną decyzje o 

wstrzymaniu  lub  zaprzestaniu  wypłacania  dodatku  co  najmniej  na  5 dni 
przed  terminem  płatności: 

 - pracownikowi, 
 - kwesturze, 
 - właściwej  komórce  organizacyjnej, 
 - do  akt  osobowych  pracownika. 
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§ 7. 
Natychmiastowe  wstrzymanie  wypłaty  dodatku  za  pracę w warunkach  

szkodliwych  następuje na  wniosek  Działu Spraw  Osobowych  w   następują-
cych  sytuacjach: 
 
1)  stwierdzenia  u  pracownika   choroby   zawodowej   wywołanej  czynnikami   
 szkodliwymi,  których  występowanie  na  stanowisku  pracy  uzasadniało

dotychczasową wypłatę dodatku, 
 
2) dostarczenia   do   Działu Spraw  Osobowych   zaświadczenia   o   ciąży lub  
 karmieniu  dziecka   piersią, jeżeli  dotychczas  wykonywana  praca  znajduje 
 się w wykazie  prac  wzbronionych  kobietom w okresie  ciąży lub w okresie  
 karmienia  piersią.

W w/w  sytuacjach  obowiązkiem  kierownika  jednostki  organizacyjnej  
zatrudniającej  pracownika  jest  przeniesienie  go  na  inne  stanowisko, na  
którym  nie  będzie  narażony  na  działanie  czynników  szkodliwych. 
Pracownicy  Działu Spraw  Osobowych  informują o wstrzymaniu  wypłaty  
dodatku  wszystkich  zainteresowanych  zgodnie z zasadami  podanymi w  § 6. 

 
§ 8. 

 
Ewidencję pracowników  pobierających  dodatki  za  pracę w warunkach  

szkodliwych  lub  uciążliwych  dla  zdrowia  prowadzi  Dział Spraw  
Osobowych. 

 
§ 9. 

 
W związku ze  zmianą podstawy  prawnej  określającej  warunki  

przyznawania  dodatków  za  pracę w warunkach  szkodliwych lub uciążliwych  dla  
zdrowia  z dniem  1 stycznia 2003 r.  zostanie  wstrzymana  wypłata  dotychczas  
przyznanych  dodatków. Kierownicy  komórek  organizacyjnych  zatrudniający  
pracowników w warunkach  narażenia  na  działanie  czynników  szkodliwych  lub  
uciążliwych  dla  zdrowia  zobowiązani  są do  ponownego  złożenia  wniosków o 
dodatki  (według  podanych  wyżej  zasad) w terminie  do  30 listopada 2002 r. 

§ 10. 
 

Za   przestrzeganie   ustaleń niniejszego   zarządzenia   odpowiedzialni   są
w swoim  zakresie  działania: 
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- kierownicy  komórek  organizacyjnych, 
- przewodniczący  komisji  ds.  dodatków  za  pracę w warunkach  szkodliwych, 
- kierownik  Działu Spraw  Osobowych, 
- kwestor, 
- pracownicy  służby  bhp i ppoż.

§ 11. 
 

Traci   moc   pismo   okólne  Nr  2/93  Rektora  Politechniki  Lubelskiej   z  
dnia 1 lipca 1993 roku  w  sprawie  dodatków  za  pracę w warunkach  
szkodliwych  lub  uciążliwych  dla  zdrowia. 

 
§ 12. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



Załącznik nr 1

WYKAZ  PRAC  UPRAWNIAJĄCYCH  DO  OTRZYMYWANIA  
DODATKÓW  ZA  PRACĘ W WARUNKACH  SZKODLIWYCH LUB  
UCIĄŻLIWYCH  DLA  ZDROWIA 

 
Stopień

szkodliwości 
Rodzaj  prac Uwagi 

Prace wykonywane w warunkach 
narażenia na działanie  pyłów  nie 
wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej.

Dodatek przyznawany  w 
przypadku przekroczenia w 
środowisku pracy  najwyższych 
dopuszczalnych  stężeń
czynników  szkodliwych  NDS. ¹

Prace wykonywane w warunkach  
narażenia na działanie substancji 
toksycznych nie kumulujących się w
organizmie. 

Dodatek przyznawany  w 
przypadku przekroczenia w 
środowisku pracy  najwyższych 
dopuszczalnych  stężeń
czynników  szkodliwych  NDS. ¹

Prace wykonywane w pomieszczeniach 
zamkniętych, w których ze względów
technologicznych utrzymuje się stała
temperatura efektywna powyżej 25ºC lub 
poniżej 10ºC 

 

Prace wykonywane w warunkach 
narażenia na promieniowanie 
ultrafioletowe, w tym przy spawaniu lub 
stosowaniu lamp w celach 
bakteriobójczych. 

 

I
STOPIEŃ

SZKODLIWOŚCI

Prace wykonywane w mokrym środowisku 
o względnej wilgotności powietrza 
przekraczającej 80%, w błocie lub 
bezpośrednim kontakcie z wodą.
Prace wykonywane w warunkach 
narażenia na działanie pyłów 
wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej.

Dodatek przyznawany  w 
przypadku przekroczenia w 
środowisku pracy  najwyższych 
dopuszczalnych  stężeń
czynników  szkodliwych  NDS. ¹

Prace wykonywane w warunkach 
narażenia na działanie substancji 
toksycznych kumulujących się w
organizmie. 

Dodatek przyznawany  w 
przypadku przekroczenia w 
środowisku pracy  najwyższych 
dopuszczalnych  stężeń
czynników  szkodliwych  NDS. ¹

Prace wykonywane w warunkach 
występowania podwyższonego lub 
obniżonego ciśnienia wynikającego z 
procesu technologicznego, w tym w 
kesonach i komorach ciśnieniowych. 

 

II 
STOPIEŃ

SZKODLIWOŚCI

Prace wykonywane w warunkach 
narażenia na szkodliwe działanie 
miejscowych wibracji, w tym przy 
używaniu ręcznych narzędzi 
pneumatycznych. 

 



Prace wykonywane w warunkach 
narażenia na hałas przekraczający 
dopuszczalne normy 

Dodatek przyznawany  w 
przypadku przekroczenia w 
środowisku pracy  najwyższych 
dopuszczalnych  natężeń
czynników szkodliwych  NDN. ¹

Prace wykonywane w warunkach 
narażenia na działanie substancji  
i czynników o udowodnionym działaniu 
rakotwórczym. ² 

 

Prace wykonywane w warunkach 
narażenia na działanie promieniowania 
jonizującego. 

 

Prace wykonywane w warunkach kontaktu  
z materiałami zakaźnymi lub chorymi 
zakaźnie ludźmi lub zwierzętami. 

 

Prace wykonywane w kontakcie z ludźmi 
chorymi psychicznie lub znacznie 
upośledzonymi umysłowo. 

 

Prace wykonywane w warunkach 
narażenia na działanie pól 
elektromagnetycznych wysokiej 
częstotliwości w zakresie od 0,1 MHz         
do 300 000 MHz w strefie zagrożenia. 

Dodatek przyznawany  w 
przypadku przebywania             
co najmniej przez połowę
dopuszczalnego czasu w strefie 
zagrożenia – niezależnie od 
wymiaru czasu pracy 
wynikającego ze stosunku pracy. 
³

III 
STOPIEŃ

SZKODLIWOŚCI

Prace wykonywane pod ziemią

¹ wielkości  najwyższych  dopuszczalnych  stężeń i natężeń czynników  
 szkodliwych w środowisku  pracy  określono w rozporządzeniu MPiPS 
 z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych  dopuszczalnych stężeń

i natężeń czynników  szkodliwych  dla  zdrowia w środowisku pracy 
 ( Dz. U. Nr 79, poz. 513 ) oraz w rozporządzeniu MPiPS z dnia  2 stycznia 
 2001 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie najwyższych  dopuszczalnych  
 stężeń i natężeń czynników  szkodliwych  dla  zdrowia w środowisku pracy 
 ( Dz. U. Nr 4, poz. 36 ). 
 
² wykaz  czynników  rakotwórczych  dla  ludzi  został podany  w  części  I     
 załącznika  nr 1  do  rozporządzenia  MZiOS  z  dnia  11  września 1996 r.  
 w sprawie  czynników  rakotwórczych w środowisku  pracy  oraz  nadzoru  
 nad  stanem  zdrowia  pracowników  zawodowo  narażonych  na  te  czynniki 
 ( Dz. U. Nr 121, poz. 571 ). 
³ dopuszczalny  czas  przebywania  pracownika w strefie  zagrożenia  oraz   
 wielkości  stref:  niebezpiecznej, zagrożenia i pośredniej  należy wyznaczyć

zgodnie z zasadami  podanymi w rozporządzeniu  MPiPS z dnia 2 stycznia     
 2001 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie  najwyższych  dopuszczalnych   
 stężeń i natężeni  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia w środowisku  pracy 
 ( Dz. U. Nr 4, poz. 36 ). 



Załącznik  nr 2         
........................................................ 

 Pieczęć komórki organizacyjnej występującej z wnioskiem 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  DODATKU  ZA  PRACĘW WARUNKACH  
SZKODLIWYCH  LUB  UCIĄŻLIWYCH  DLA  ZDROWIA 

 
Proszę o przyznanie  dodatku  stopnia  .....................................  za  pracę w
warunkach  szkodliwych  lub  uciążliwych  dla  zdrowia  na  czas  od  
.........................  do  .......................................... 
 
1.  dla  Pana(i) .........................................................................................................  
2. zatrudnionego(j)  na  stanowisku .......................................................................   
3. w pracowni ( zakładzie, laboratorium )..............................................................               

............................................................................................................................ 
4. praca  wykonywana  jest w warunkach  narażenia   
 ( podać rodzaj  narażenia zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1) 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
5.  na  stanowisku pracy występują następujące  czynniki szkodliwe dla 
zdrowia:  

( wymienić wszystkie występujące czynniki i substancje szkodliwe, podać ich  nazwy, wyniki  ostatnich  
pomiarów  NDS i NDN  -  w przypadku  braku  pomiarów i badań podać ilości substancji zużytych w 
ciągu ostatniego  roku kalendarzowego) 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......6.  na  stanowisku  pracy  ww. pracownik  wykonuje  następujące  czynności 
:

( scharakteryzować rodzaj  wykonywanych  prac, podać główne  czynności )  
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.
7.  na  stanowisku  pracy  stosowane  są następujące  środki  ochrony  zbiorowej       
 i indywidualnej: 
 ( np. wentylacja ogólna i miejscowa, dygestoria, rękawice ochronne, itp.) 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
Potwierdzam, że Pan(i)  
................................................................................................. 
pracuje  co  najmniej  40  godzin  każdego  miesiąca  na  ww.  stanowisku  
pracy. 



Lublin, dnia ........................................... 
 Data  wystawienia  wniosku 

 ............................................................... 
 Pieczęć i podpis  kierownika  komórki  występującej z wnioskiem 

 
SŁUŻBA  BHP I PPOŻ.

Otrzymano, dnia  ................................................         

.................................................... 
 Pieczęć i podpis  pracownika  służby  bhp i ppoż.

Uwagi  służby  bhp i ppoż.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................. 
Przekazano  do  komisji, dnia ................................           ....................................................... 
 Pieczęć i podpis pracownika opisującego wniosek 

 

KOMISJA  DS. DODATKÓW  ZA  PRACĘ W WARUNKACH  SZKODLIWYCH   
LUB UCIĄŻLIWYCH  DLA  ZDROWIA 

 
Komisja  wnioskuje / nie  wnioskuje* o przyznanie  dodatku  stopnia  ......................... 
w kwocie  ......................................zł od dnia  .............................................................. 
( * niepotrzebne skreślić )

Lublin, dnia  ................................................... 
 
1.  ..........................................................           2.  
.................................................... 
 
3.  ..........................................................           4.  
.................................................... 
 
5.  ..........................................................           6.  
................................................... 
 Podpisy  członków  komisji 
 



REKTOR  POLITECHNIKI  LUBELSKIEJ 
 
Akceptuję / Nie akceptuję * wniosek(ku) 
( * niepotrzebne skreślić )

Lublin, dnia .........................................                  
..................................................... 
 Podpis i pieczęć Rektora 


