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WYKAZ Nr 1 CHOROB ZAWODOWYCH 

.Zalącznikdo r02lpor..ządzenia 'Rady: 
Ministrów z dnia. 17 lipca 1954r, 
(poz. 146), 

Chorob3 zawodowa 
Zakłady pracy, w których zatrudJ1ienie naraża na chorobą 

zawodową . 

l i Zatrucia wywołane ołowłem i jego związkami lub 
stopami 
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fosfo rem i jego zwtązk.ami 

rtęcią i jej związkami 

arsenem I jego związkami 

siarczkiem węgla l jego związ
·kami 

benzolem, jego .homologami i 
ichpochodnyml 

chloropochodnymi 'węglowodo

rów szeregu tłuszczowego 

Zakłady pracy, w których zatrudnieni są n-a.1f&źenl n. 
, działanie substancji wymienionych pod lp. 1 .- 1. / ' 

Zachorowania spowodowane promieniami Roentgena'l ' 
radem i innymi substancjami promieniotwórczymi 

Zachorowania na nabłoniaki skóry SPOWOdowanej Zakłady pracy, w których zatrudnieni są naraifmi na 
stycznością ze smołą.. . pakiem, asfaltem, olejami mi- działanie substancji wymienionych pod lp. 8 - 9 
neralnymi. parafiną oraz wszelkimi połączen i ami. , 

produktami lub pozostałościami tych substancji 

Wąglik 

Schorzenia mięśni, kości i stawów spowodowane 
używaniem narzędzi działających przez sprężenie 
powietrza 

Pylica krzemowa (krze'mica) bez gruilicy lub nawet 
z grużlicą, jeżeli jednak przyczyną powodującą nie
zdolność do pracy lub śmierć jest pylica 

Glistnica u górników 

'Zakłady 'pracy, 'wktórych ;zatrudnieni stykają się z cho~ 
rymi zwierzętami lub zakażonymi przedmiotami 

Zakłady pracy górnicze i inne, w który.ch stosuje ' się na. 
rzędzia działaj'ące przez 'sprężenie powietrza 

Górnictwo i kopalnictwo, przemysł mineralny, metalowy 
i maszynowy łącznie z hutnictwem, zakłady obróbki 
kamienia, wszystkie zakłady przy .szlifowan.iu 

Górnictwo 

" Zakłady pracy stosujące prace kesonowe nurkowe. 14 Choroba kesonowa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRGW 

z dnia 11 lipca 1954 r. 

w sprawie ,załlczanla ·.pracowników do kategorii tatrbdnienia. 

Na podstawie art. 10 ust, 2 dekretu z dnia 25 Cz.erw- nego w dalszym ciągu ,.dekretem", zarządza si ę. 

ca t 954 r . o powszechnym zaopatueniu emerytalnym .' co następuje: 
pracowników i ich' 'rodzin (Dz.U. Nr 30, poz. ·U6) . ·zwa-



/ 
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§ 1. 1. Do I kategorii zatrudnienia zalicza się pra
cowników zatrudnionYGh: 

1) pod ziemią, 

2) w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 

2. Rodzaje prac wykonywanych w wa runki1ch 
szkodliwych dla zdrowia zawiera wykaz nr l , stanowiący 
załącznik do niniejszego rozporządzenia . . 

§ 2. Do II kategorii zatrudnienia zalicza się pracow
ników ni e wymieniony ch w § l. 

. § 3. Pracownika ubi egającego się o rentę starczą 

lub inwalicl;zką (w razie inwalidztwa powstałego z innych 
przyczyn niż wypadek w zatrudnieniu lub choroba Zii 

wodowa) zalicza się do I katego rii zatrudnieni'a, jeże li 

zatrudnienie w tej kategorii bylo wykonywane: 

l) przed powstaniem prawa do renty oraz 

2) co najmniej przez: 

11.) 15 lat, jeśli pracownik ubiega się o rentę starczą, 

b) 5 lat, jeśli pracownik ubiega się o rentę inwalidz
ką. 

§ 4. Pracownika ubie.giiljącego SIę v rentę slar'Czą 
lub inwalidzką , który os~atnio przed p owstaniem prawa 
HO ren-ty nie wykonywał zatrudn ienia I kategorii, za;iczill 
się jednak do tej kategoIi.i zatrutiniellia, jeżeli spe-łaione 
są łącznie hastępująe:e warunk.i: 

1) zatrudnienie I kate~orli było wyk0nywane p rzez p ra
cownika ubiegającego się o rentę: 

a) starczą co najmniej przez 15 lat, 

b) inwalidzką co najmniej przez 10 lat, 

2) pracownik został 'przeniesiony do l żejszej pracy w 
Ir kategorii za trudnienia ze względów le czniczy ch, 

3) zatrudnienie w II kategorii t.rwale nie dłużej niż 

3 lala przed !,owstaniem prawa do ren ty. 

§ 5 . Pracownikowi I ka tegorii ziltrudnienia , który 
w drod ze wyboru, prze11l esien ia słu żbowego lub innego· 
zarządze nia przeszed.ł do zatrudnienia w II ka teyo rii, ' 
zalicza się okres tego zatrudn ienia do l kategorii, jedn ak 
nie więcej niż 5 lat zatrudnienia. 

§ 6. Okres y za!iczalne do okres0w zatrudn ie nia 
uważa się za okresy zatrudnienia w II kategorii zil:.rud
n ienia; jeżeIi jednak pracownik bezpośrednio przed ok: e
sami zaliczalnymi wykonywał zatru.lnien ie w l katego ri i, 
okresy zaliczalne uważa się za okresy zalrudnie.nia w 
l kill.eyorii zatrudnienia. 

§ 7. l'{ozporządzeni.e w chodzi w życie z dn iem oglo
Sozenia z RlfJcą od dnia l Ii.pca 1954 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrłl. llkiew icz 

Załącznik clo rozl'lorządze.nia R~dv Mi, 
Jlis(.r«>w z dnia 17 lipca ' 1~5 of r. 
f~().z. 147) . 

WYKAZ Nr PRAC SZKODLIWYCH DLA .ZDROWIA 

I. Przemysł butniczy . . 

1. D~ial wie lkich pieców. 

-.1. Woza cy (c iskane) 

2. Garowi 

·S. formierz:e 

:4. Rozlewacze surówki 

6. Żużlowi 

6. Regulujący gaz wielkopiecowy 

2. Stalownie nwrlenfJwskie ele}(lrycZ1Ie. 

7. 

'11;. 

9. 

10. 

11. 

Wytapiacze 

Kadziowi ' 

Odlewnicy 

Rynnowi 

Wlew'riicowi . 

s tali 
,: ' ,, 
. I 

t o ", 

12. Murarze pi ecowi 

13. Cliilnniev-wi 
14. Lużlowi 

15. Obsługujący palniki (przy piecach wpnych i Ila gilZ, 
np . zi~mny) 

16. Wsadzarkowi 

17 . Ładowacze wsadu 

3. Dolomitovmie. 

18. \'Vylapiacze młynowi dolomitu 

4. Wa /cł/wlIie. 

19. Obsługujący piece grzewGze (nagrzewnicy) 

20. Transportujący gorące wlewki 

21. Walcownicy przy 1walcowaniu na !)orijco 

22. Nożycowi i piłowi , gOf"lCego ' .me'~ilł u 
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5. Huty miedzi. 

23. Rozlewacze miedzi 

24. Palacze pieców plomiennych 

6. Huty arsenu. 

25. Pi ecow i pieców obrotowych 

26 . Woza cy do pieców obro towych 

27. W sadowi piecÓw obrotowych 

28 . Pi ecowi pieców subJimacyjnych arszeniku 

29. Piecowi piec()w redilkcyjnych arsenu 

30. Piecowi pieców rafinacyjnych dI'!fzeniku 

11 . Pakowacze arszeniku 

II. Przemysł metalowy. 

1. Odlewnie żeliwa. 

l. Ładowacze wsadu do żeliwiaków 

2. Piecowi żeliwiaków 

\ ~ . . Rozlewileze żeliwa 

4. J'lormiu:te-zalewilC'le 

5. !)odaw'ilcze płynnego metilln 

fi . K,a,tlzi flW i 

7. ~pusl"wi 

8. iU'dowi 

9. Wy~Ji.iilcze tllilewów 

10. Oczyszczacze o.llewów 

11 . Wy:ililnacze przy piecach !}.rzewczych 

12. Murarze remonlow i żeliw jaków i piecow 

2. Produkcjo dru tu. 

13. Obslug\lj.ący ciągniki dru tu 

14. Wytrawiacze drutu 

15. Wyżarzac2!e drulu 

16. Hartownicy drulu 

3. Kuźnie i pwsy. 

17 Kowale mlołow i 

18. Piecowi 

4. Prace z olowif!/II . 

t9.01owiacze na gorąco 
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5. ' Pokry wanie me/alem. 

20. Cynkownicy 

21. G alwanizerzy 
mem, srebrem 

cynkiem, chromem, mied zią. kad-

6. Spawanie i cięcie me/oli. 

22. Spawacze gazem - acetylenem, wodorem lub gaze m 
świetJny,m i tl enem -

23 . Obsługujący wytwornice acetylenowe 

24. Spi1wacze łukowi i ich pomocnicy 

7. Obróblw me/ali 1)(1 7imno. 

25. Szlifierze 

26. Ostrzarze 

27. ł)olerowa cze 

8. Roboty mularskie. 

23. Malarze przy użyciu farb oł0wianych 

9. EI1lIl,/io>y6nie. 

29. Piecowi pi~ców emalierskitr!1 
ilych 

HI. Ktlks9dleJIIla. 

nie zmechan itowa-

1. Wszyscy zalrudniu i przy prOdllk€j i naftalenu i an
lraeeJlu 

2. W~'L l'scy zatrudn ieni \Ii oddzial~~ ben:lJllu i jego Il'k

t Y fi kil ej i 

3. Maszyn i ści i stlłarownicy ekshauslerów do kon -
densacji ~la7.ów 

4. Zbieracze vSildów · i odpędzane smoły 

5. Apa ratowi siaro.a nu amonu 

6. Apardtowi des tylalorzy p rz y re to rtil ch do de~tyl(\ c ji 

smvly i pompach do smoły 

7. Phlczkarze siarczanu . amonu 

8. Wir6wkarze s iarczaIllu amonu 

9. Saluratorzy siarczanu amonu 

10. Oczyszczacze przew odow i skrzy l1 pi" 

IV. Pnemy~ł chemkzl\Y. 

1. Obsługa pieców pr.ażalniczych mechanicwJ (: b, i r~r-'Z

nyrh do produkcji . kwas u silukoweg'O i solnego 

2. Paltwze pieców pI2y produkcji sii'lr~zamJ sodu , 

3. Ohsługi'! piee::ów karbidowych (stilTsi .rob~tl1i::y. z .. -
syp,nvi. wy-ciekowi) 

/ 
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\ 4. Robotnicy przy produkcji azotniaku (starsi łama
czowi, młynowi, piecowi, smarownicy, konserwa
torzy) 

5: Aparatowi przy produkcji kwasu f.luorowodorowego 

6. Wszyscy bezpośrednio zatrudnieni przy produkcji 
soli arsenu 

r1. -Wszyscy zatrudnieni przy bieli ołowianej i cynko
wej, minii i glejcie 

'li. Wszyscy zatrudnieni przy produkcji ,z,jeleni szwajn
. furckiej 

9 . . Wszyscy zatrudnieni na oddziałach . produkcji związ
ków nitrowych i aminowych 

\ O. Robotnicy na oddziałach barwników azowych 

'11. Cała załoga oddziału produkcji dwusiarczku węgla 

V. Przemysł ceramiczny. 

t. Obsługa czadnic (gazogeneratorów) 

2. Trawiacze szkła fluorowodorem 

3. Robotnicy zatrudnieni przy wytwarzaniu i pokrywa" 
~ ', niu polewą OłOWłllUą 

VI. Przemysł iVlóklenniczy. 

~l. Farbiarze przy użyciu czerni anilinowej oraz barw~ 
ników .siarkowych . ,. d 

'ł. Przędzarze , lnu ikon~pl na mokro (wysoka tem~ra~ 
\. tura i duża wilgotność) 

VII. Przemysł . poligraficzny. 

l. Robotnicy prży wytwarzaniu stereotypóW' 

2. Robotnicy oddzfałów momttypów 

;3, Robotnicy odlewni czcionek 

VIII. Przemysł tytoniowy. 

Wszyscy zatrudnieni w fabrykach tytoniu , przy puesie
waniu, sortowaniu i rozdrabnianiu tytoniu 

IX. Transportkołejowy. 

1. Robotnicy zatrudnieni przy remoncie parowozów na 
gorąco 

2. Slusarze zatrudnieni przy remoncie wewnątrz cy
stern 

3. Oczyszczacze cystern 

X. PFzemysł; blldowlany. 

Robotnicy kesonowi 

XI. Gazownie. 

Robotnicy oddziałów: 

r· 
f. 
2. 

3. 

4. 
S, 

a) retortowego 

b) aparatowego 

cj oczyszczalni gazu 

d) liczników i regulatorów 

XII. Przemysł energetyczny. 

Palacze kotłowni zasilanych paliwem stałym 

Sprzątacze i żużlowi (popielarze) w kotłowniach. 

Rusztowi w kotłowniach 

Oczyszczacze kotłów 

Robotnicyzatrudnteni przy obsludze czadnic. 

:143 

?_~ ~R02P()łZĄDZENłE '- ~MINISTlM PRACY I OPIEKI SPOIECZNEJ 

2: dnia 1 lipca 1954 r. 

w sprawie określenia chałupników. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 l art. W4 ,dekretu 
~ dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 30, 
poz. 116), zwanego ,w dalszym ciągu ,,!łekretem",zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Za chałupników w rozumieniu dekretu uważa 
się osoby, które odpowiadają następującym warunkom: 

'. 1) zawoduwo -wytwarzd}ą (wyrabiaj.ą,.przefahiają lub 
w!'kal1cz'aTąl same lub przy pomocy członków · rodzi
ny, : pozostających , z 'nimi we wspólnym ,g.ospodar
stwie domowym, przedmioty dlauspolecznionych 
zakładów pracy ' z materiałew dostarczonych przez 
te zakłady pracy, , 

j .. 

2) pracują we własnym mieszkaniu lub innym ,lokalu 
pozostającym w ich dyspozycji, sami regulują tryb 
i czas swych zajęć potrzebnych d.o wykonania pracy, 

3) praca chałupnicza ,stanowi. dla nicą główne źródło 
utrzymania, 

4) nie posiadają majątku, podlegaJącego podatkowi 
gruntowemu, ani żródeł przychodu! powoduj'ący<:h 

obowiązek uiszczania podatku obrotowego. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w· życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 ljpca 1954 r. 

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej: 
wz.L C#rajn 


