
DZIENNIK USTAW 
P()LSKIEJ RZECZ y P()SPO LI'fEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia ~ 5 patdziernika 1958 r. Nr 64 
----~--------------------------------------------------------------------
Poz: 

ROZPORZ.Ą,DZENIE RADY MINISTROW 

12 - z dnia 26 września 1958 r w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym I • I 811 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 

3 - Ministra Finansów z dnia 10 października 1958 r. w sprawie terminów płatności składek za obo-
wiązkowe ubez.pieczenia 1959. r. i zaliczek na te skladki 820 

4 · - Minist ra Finansów z' dnia 15 październiKa ·1958 r. zmieniające 'rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r; 
w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym 821 

~ 15 - Ministra Pracy i Op4eki Społecznej z dnia 10 pażdziernika 1958 r. w sprawie zasad dokonywania po-
trąceń z rent na pokrycie kosztów utrzymania rencistów przebywających w zakładach pomócy spo-
leczne j . 821 

OSWIADCZENIA RZĄDOWE: 

6 ' - z dnia 10 października 1958 r, w sprawie ponownego stosowania przez- Niemiecką Republikę Demo- ' 
kratyczną Konwen c;jl o ujednostajnieniu nie·których prawideł;, dotyczących zajęda zabezpieczającego 
statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnIa 29 maja 1933 r , 822 

7 - z dnia 10 pażdziernika 1958 r. w sprawie złożenia przez Ghanę i Federację Malaj ską dokumentów 
akceptacYJnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wycho-
wania, Nauki I Kultury, podpIsanej w Londynie dnia 16 Jis top'lda 1945 r.. 822 

z dnia 10 października 1958 r. w sprawie przystąpienia Ghany do Międzynarodowej konwencji o bez-
pieczer'lslwie żyda na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r. 822 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 września 1958 r. 

w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. 
./ 

N podstawie art. 15 ust. r ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. 
zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warun

trudniania młodocianych w zakładach pracy oraz 

roboczych, na których zatrudnianie młodocianych jest zabro~ 
. ni.one w myślprzepis6w niniejszego rozporządzenia. 

pn ym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226), po porozu
z Centralną Radą Związków Zawodowych, zarządza 

następuje : 

. 1. Zatrudnianie młodocianych obojga płci w wieku 
od o ia lat jest zabronione przy pra cach , wymJehionych 

prac wzbronionych młodocianym , który stanowi 
do niniejszego rozporządzeni a. 

Zakazy dotyczące 'prac określonych dla poszczegól
ałęzi pracy odnoszą się również do takich samycp prac 
ywanych w innych ' gałęziach pracy, 

§ 3. Zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej lat 16 
.przy niektórych pracach wzbronionych jest dopuszczalne tylko 
w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. () nauce 
zawodu, przyuczaniu do określonej pracy ' i warunkach za
trudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstęp-

nym stażu pracy. .-

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej z dnia 3 października 1935 r. o robotach wzbro
nion.ych młodocianym i kobietom (Dz. U. z 1935 r. Nr 78, 
poz. 484 i z 1949 r . Nr 52, poz. 397) oraz zarządzenia wydane 
na jego podstawie. . 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie 1. dniem 
nia 1959 r. 

5tyC';-

Zakład pracy jest obowiązany wywiesić w każdym 
e na miejscu widocznym wykaz stanowisk (funkcji) Prezes Rą.g~Mlni~ó\f1 * (ir;rgnkie.wlcl. 
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Załącznik ( do . . rozporzq&enia Rady l 
Ministrów z dnia 26 września 195B r. r 
(poz. 31.2). 

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM 

I. Prace wzbronione przy .podnoszeniu, przenoszeniu, 
przesuwaniu l przewożeniu ciężarów. 

Młodocianym wzbronione są prace polegające wyłącznie 
na podnoszeniu, przeno'szeniu, przesuwaniu i przewożeniu 
ciężarów. 

Podn()szenie, przenoszenie, prze~uwanie i przewożenie cię
żarów jest dozwolone młodocianym, jeżeli clY,nności te wcho
dzą w zakres wykonywanego przez nich zaV(odu (zajmowane
go stanowiska rohoczegq) i nie przekraczają 1/3 czasu ·pracy 
młododanych. 

MŁodocianym wzbronione są prace załadowczo-wyła

dowcz,e. 

Młodocianym wzbrt1nione jest przetaczanie takich cięża

rów, jak np.: beczki, .bele, kloce itp. 

Młodocianym wzbronione jest przewożenie ciężarów środ
kami , transportu wewnętrznego o napędzie mechanicznym. 

Podnoszenie, p'rzenoszenie, przesuwanie i przewożeni e cię-, 
'~aIów nie może przekraczać następujących norm, obejmują
cych wag·ę ciężaru ' wraz z wagą sprzętu, służącego do prze
mieszczenia ciężaru: 

, Sposób przemieszozania ciężarów. 

I Najwyższa dopusz- ,' 
. czałna llo.rma cięża

/ ru w kg na l młodo.
cianego 

U J ag i 

1. Ręczne podnoszenie i przenoszenJe ciężarów 
dla młodocianych do 16 lat: 

chłopców 

dziewcząt 

dla młodocianych od lo lal: 
chło,pców 

dziewcząt 

2. przenoszenie j ,przesuwa!ii.ie po pochylmiilth 
noszeni-e ciężarów po scb{)da{:h . 

dla młodocianych do 16 lat.: 
chł-Opców 

dziewcząt 

dla młoGocia'ny<:łl ~d .16 lat: 
chłopców 

dziewcząt 

3. Przewożenie ciężarów na J,aczkach 
, wzbronione chłopcom do 16 lat oraz 
dziewczętom do 18 lat 
dla. młodocianych chłopców od 16 lat 

o'razpn-e- , 

4. Przewożenie ciężarów na wózkach 3- lub 4-kolowych 
.(poruszanych rępnie) 
wzbronione młodoclanyrn do 16 lat 
dla młodocianych od 16 lat: 

chłopców 

dziewcząt 

5. Przewożenie ciężar.ów na ,wózkach 2c~oJowł'ch ,(pO.IU- ' 
szanyćh ręcznie) 

wzhu:J:ni lmechłcgp:Gom 'do 1'6 lat i ,d~j;ewozętom:O:o 18 lat 
ola mte;dCi>chanych lCbk>pców <Od 1.6 lat 

CI. P,r2ew:ożeni-e ,ciftŻaIÓW nil cw.óz·ka oh ,p.orus.zanych .ręcznie 
;pO .l>zyn&cIa . 
wzbronione młoqocianym do 16 'lat 
dla młodocianych od 16 lat:. 

'chlo~ców' 
.d.z,irewcząt 

II. Prace. wz~roojone w różnych gałęzi'a-ch gospodami. 

7. W te)!lperaturze stałej: 

a) w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 500/0 
powyżej 32\ 

8 
5 

1.6 
10 

5 
3 

8 
5 

50 

80 
50 

80 

4'00 
300 

po powier.zchni nllwl1ej 
~ 

d-o'Zw o lon e, jeżeli kąt uslawien.ia 
pochyln i lub schodów nie prze
kracz330°. a wysQkOŚĆ tych 

urządzeń - 5 m . 

/ 

dozwolone po powierzchni gład

kie j, o stalej twardości lub po 
ulożonych deskach, jeżeli stro
mość toru nie przekracza 0,02 

dozwolone po powierzchni gład
ki ej , o s t ałej tv.'ardości, je' -:!i 
s.tromoŚĆ toru :nie p ,rzekraczaO,02 

dozwolone po powierzchni głado, 

kiej, o stałej twar<dości, jeżeli' 
stromość toru nie przekracza 0,02 

dozwolone. jeżeli stromość toru 
nie przekracza 0,01 

'b) wpqmieszczeni'ach o wilg0tności względnej przekra
czającej 50% - powyżej 25°. 

8. Prace w n:lclmiernym zapyleniu, tj. jeżeli zawartość' py- , 
lu nli·etoksy cznego i nie 'zawi:erającego kwarcu, kwon;:y-
tu i ,azbest .! wynosi więoej niż 10 mg/mJ ·p0wietrza lub " ' 

.' -

I 
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• więcej niż 2 mgim3 powietrza pyłu nietoksy.cznego, za- przygotowywanie l stosowanie klejów zawierających 
~ierającegG do 100/ 0 tych składn i ków. szkodliwe składniki. 

9. 0bsługa ur7ądzeń i naczyl1 pod ciśnieniem powyżej 27. Malowanie i lakierowanie metodą natryskową; 
q,5 at. pokrywanie metalhmi sposobem natrY5kowym i inne 

10. ?bsługa kotłt.w parowy ch i ich urządzeń dodatkowy~h, prace ' w pomieszczeniach, w których dokonJje s ię me-
a mianuw icie prace: palaczy, popielarzy, szlakowlllkow talizacj i; 
itd.; czyszczenie kotłów parowych. natryskiwanie środkami szkodliwymi dla zdrowia. 
bsługa i OCzyszczanie generatorów gazowych oraz 28. Praca .przy impregnacji drewna i innych materia ł ów 

prace w pomieszczeniach gazo-generatorów; obsługa środkalPi szkodliwymi dla zdrowia; 
11. 

urządzeń. do reg",neracji i rekuperacji ciepla. transport drewna impregnowanego; 
12. ' bsł~ga silników z wyjątkiem uruchamiania i zatrzy- transport innych. materiałów imp reg.nowanych w wa- ' 

m ywania silników elektrycznych do napędu indywidu- runkach umożliwiaj ących szkodli we działanie impregna-
alnego; tu na zdrowie młodocianych. 
prace przy konserwacji silników elektrycznych będą-
I 29. Oczyszczanie przedmiotów z rdzy w pomi eszczenia ch 
cych w eksp1catacji. 

13. Wszelkie prace pf2y liniach napowietrznych I kablo- zamkniętych, z wyjątkiem ' prac drobnych i krótkot rw.a-
. łych . ' . 

wych, będących pod napięciem ' lub w pobliżu napięcia,". ' 
-tv rozdzielniach prąo'J elektrycznego, w elektrycznych 30. Spawanie, cięcie i stapianie metali przy pomocy wyso-
podstacjach. 'przy transformatorach i w nastawniach, kich temperatur. 
ivszelkie prlice przy urządzeniach elektrycznych, znaj- 31. Prace związane z konserwacją i naprawą oraz mon la-
aujących si pod napięciem z wyjątkiem napięcia obni- żem maszyn i urządzeń technicznych na rażające na sty-
fonego (bezpiecznego) uraz prac konserwacyjnych przy . kanie się ze szkodliwymi subs ta ncjam i, jak np. napra-
rrządzeniach central telefonicznych, wykonywanych wa !.i czników gazu, silników i CZ f;'śc i u rządzen i a zasil a-
przez absol:--entów szkół zawo?owych; jącego samochodów, napędzanych benzyną etylizowa. 
fa:kładanle I naprawa przewodow elektrycznych na wy- ną itp. 
rokości powyżej 3 m od poziomu terenu lub jijodłogi; 32. Obsługa wirówek. 
wszelkie prace przy budowie elektrycznych linii napo- 33. Prace, przy których pracownicy narażeni są na działa nie 

ietrznych i kablowych. promieni Roentgena, lamp kwarcowych i ciał promienio-
14. Obsługa (wszelkie prace) wszystkich części pędni od twórczJ:ch oraz pola e lektromagnetyCznego wysok iej czę:" 

~ilnika d.o przystawek przenoszących . :rueh na maszyny stotliwości. . 

I łącznie 34. Oczyszczanie przewodów i urządzeń służą5=Y <lh do do- ' 
15 Ob ł . d ' . . . k ' d ' . 'k . .. b d . d . I S uga zWlgmc: Ja zWlgn! OW, wyClągow .oso 0- prowa zania, o prowadzania i zbier:mió pyłów o raz: 

wych i towarowych, suwnic, wsadzarek, żurawi, wy- szkodliwych dla zdrowia płynów, par i gazów ; 
Crotnic, wciągnik.ów, wciągarek i przyciągarek; roboty czyszczenie przewodów kominowych . 
b rzy ustawianiu. naprawie i oczyszczaniu dżwignic w 35. Sortowanie i trzepanie worków używanych. 
biejscu ich używania. . 36. Prace przy materiałach odpadkowych, które stwarzajil 

16. ~ tace w zagłębieniach, których szerokość jest mniejs~a, ryzyko zakażenia. 
iż dwukrotna głębokość, z wyjątkiem prac w zagłęble- 37. Prace w kull1iach. 
iach do P/2 m, kt0re są obudowane zg·odnie z obowią- 38. Prace przy oczyszczaniu odstojn ików', doł-ów biologicz-
ującymi przepisam-i. ny<::h, kloacznych, studzien, śmietników. przy wywoże- ' 

Roboty ziemne w mokrym gruncie oraz wszystkie inna niu i spalaniu śmieci oraz przy 'oczyszczaniu i napra w ia ' 
. race przy osuszaniu i nawadnianiu. sieci kanalizacyjnej . prace w oczyszctalniach ście ków • . 

17. Prace przy eksploata cji hałd, zwałów i mułowni. 39. Prace w pom ieszczenia-ch stdcji pomp wodociągowych. 
18. Młodoci:wyrn do lat 16 - prace na wzniesieniach po- 40. Obsługa zakładów ką.pi elowych i laźnL 

wyżej 3 m. 41. Prace rakarzy oraz wszelkie prace przy padlin ie i z od· . 
19. Obsługa pil tarczowych i taśmowych . padkami zwierzęcymi. 
20. Pra ce. przy użyciu ręcznych narzędzi udarowych o na- 42. W praląiach ; sortowanie brudne j bi eli zny i odzieży , ręcz- , 

pędzie pneumatycznym lub elektrycznym. ne pranie i pra,ow,anie; chemiczne czyszczen ie prz y za- l 

21. Maszynowe szlifowan ie, polerowanie, czyszczenie stosowan iu środków wybuchowych, łatwopalny ch lub 
ostrzenie przedmiotów m.etalowych; prace przy użyciu trujących . . 

\. tarcz ściernych. 43. Prace w charakterze pomocy domowej. 
22. Prace przy dmuchawkach pia skow ych i ~rutowych. 44. Prace w charak te rze ' sprzątaczy w .z a kładil c h pra cy w 
23. Obsługa łamaczy, kruszare k, gniotowników i młynów. oddziałach produk cyjnych szkodliwych dla zdrowia. 
24. Wszelkie prace w magazynach środków chemicznych, 45. Prace w strażach pożarn ych. 

szkodliwych dla zdrowia i paliw płynnych; 46. Prace konwoj entów w transporcie kol ejowynl, samoch o- ' 
mielenie, mieszanie, przesiewanie, odważanie, dozowa- dowym i inn)'m. 
nie i pakowanie . chemikalii; 47 . PrzywyświeUan i u i wywoływaniu rysu nków w biuracb 
oczyszczanie zbiorników po pal iwie płynnym. techni czny ch itp . oraz oN powi elarn iach. 

25. Prace w laboratoriach zlokalizowanych 'w bezpośrednim 48. Wsze lk ie pra ce w pomieszczeniach, !l0lożonych poniżej 
sąsiedztwie procesów produkcyjnych, szkodliwych dla poz iomu gru ntu. ' \ 
zdrowia; 
młodocianym do lat 16 - prace we wszelkich labora
toria ch. 

2.6. Przygotowywanie i stosowanie zawierając .yrh szkodliwe ' 
dla zdrowia składniki: pokostów, lakie rów, farb i innych 
substancji pokrywających; 
usu wanie tego rodzaju pokostów, lakierów. farb i in
nych. substancji pokrywaj ących z przeami0tilw n im i po
krytych; 

lU. Prace wzbronione w gó rn.ict wie. 

49. Wszystkie p race pod ziemią; 
młodocianym do lat 16 także wszystkie p race na po
wi e rz chn i; 
młodoci an ym w wieku od lat 16 do 18 dozwolone Sil 
następujące prace na powierzchni: markar'ty, n~i e rn! 

czych, wydawców materia łów, wymierzaczy drewna (wy-
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łącznie), kasowaczy wózków, wybieraczy kamienia z wę
gla na tasmach przenośn ikó"w, wyjmowaczy znaczków 
z wozów vvdgowych, pobieraczy prób produktów z płucz
ki, wydawców gotowych lamp w lampiarniach, pomocy 
rzemieślników z wyjątkiem elektryków i kowali. 

50. 'Przy budowie i pogłębianiu szybów, także związane 

z tym Toboty naz iemne oraz roboty wiertnicze; 
przy montażu wież wiertniczych w obrębie rygu wiert
niczego w przemyśle naftowym, przy stabilizacji ropy 
oraz w gazoiiniarl\iach. 

51. Prace hamowaczy i sygnalistów. 

52. Wszelkie prace w kamieniołomach i kopalniach odkryw
kowych oIlaz przy wydObyciu i przerobie siarki. 

IV. Prace przy. eksploatacji l przerobie torfu. 

53. Przy wydobywaniu i transporcie torfu oraz przy jego 
przerobie, gdzie występuje ' pył. 

V. Prace w:t.bronione w hutnictwie przemyśle metalowym. 

54. Przy spiekaniu i prażeniu rud; 
przy flotacji rud, o ile mają zastosowanie środki trujące . 

55. Przy wytapianiu, rozlewaniu i odlewaniu żeliwa i stali 
oraz prace w tych działach; 
pro.ce w formiernia ch i rdzeniarni.ach z wyjątkiem rdze
niarni całkowicie oddzielonych od odlewni - przy for
mowaniu drobnych rdzeni; 
obsłLlga su,szami form i rdzeni; 
prace przy ręcznym i mechanicznym wybijaniu odlewów 
z form oraz hil.! oczyszczaniu ; 
wytap ianie, odlewanie i oczyszczanie żela7.0stopów oraz 
obsługa magazynów żelazostopów:-

56. Wszelkie prace w hutach ołowiu i cynku. 

5i. Wytapianie, topienie, rafinowanie i o:ilewanie szkodli
wyc:h dla zdrowia metali nieżelaznych , jak np. miedzi, 
kadmu, ołowiu itp. oraz ich stopów. 

'58. Walcowanie m,e tali i prace na oddziałach walcowni. 

59. Przy wypalaniu dolomitu i wapna ' oraz rozdrabnianiu 
i przesiewaniu materiałów ogniotrwałych, 

60. Przy naprawach piec()w hutniczych, z wyjątkiem prac 
pomocniczych na stanowiskach zimnych: jak np. do
wo:ienie, podawanie, układanie, przygotowywanie ma
teriałów (np . zaprawy) oraz pra~e konserwacyjne przy 

.przeglądaniu urządzeń pomocniczych. 
61. Obsłu ga mechanicznych młotów, pras, tło,czarek, nożyc, 

krajarek do obróbki metali oraz obsługa maszyn do wy
robu gwożdzi, nitów i ciągarek drutu. 
Młodocianym do lat 16 ponadto obsługa obra·biarek do 
szybkościowego skrawania. 

62. Nitowan ie kollów, zbiorników i konstrukcji stalowych. 

63, Obsługa , pieców do obróbki cieplnej i cieplnochemicz
nej oraz prace w tych działach; 

harto~anie przy pomocy prądów wysokiej częstotliwo
ści; 

utwardzanie narzędzi ,metodą elektroiskrową; 

wylwarzan'e narzędzi ze spieków metalowych do szyb
kościowego skrawania. 

64. Galwaniczne pokrywanie metalami przy stosowaniu ką
pieli, zawierających trujące składniki, jak cyjanki 
i związki chromu; 
oksydacja, pobielan ie, cynkowanie, kadmowanie, niklo-
-wanie; 
zjocenJe w ogniu; 
oczyszczanie po wytrawieniu, pobieleniu l po innych 
podobn ych procesach. 

6Y. Wytrawianie metali oraz. inne prace w p'omieszczeniach 
wanien do w.ytrawiania. 

/ 

66. Wszelkie prace przy obróbce ołDwiu i jego stopów; 
powlekanie ołowiem; 
wyrób, mielenie, przesiewanie, odważanie, pakowanie 
i stosowanie tlenków ołowiu; 
wulkanizacja, ołowienie i pancerzenie kabli; i 
stosowanie stopów ołowiu w postaci rozdrobnionej, za
wierającej ponad 10% ołowiu oraz spajanie (lutowa
nie) stopanl~ zawierającymi ołów; 

w działach produkcyjnych fabryk akumulatorów; 
obsługa akumulatorni; naprawa. czyszczenie oraz łado
wanie akumulatorów, 

67. Wyrób i stosowanie emalii, zawierających ołów; 
obsługa" pieców do wypalania naczyń emaliowanych. 

68. Praca w hamowniach silników. 

VI. Prace wzbronione w przemyśle mineralnym. 

69. Następujące ' prace w fabrykach porcelany, fajansu; ma· 
teriałów budowlanych i w innych fał;Jrykach ceramicz
nych:' 
kopanie i ładowanie surowców oraz ich wywóz ręczny 

z miejsca wydobycia przez młodocianych do lat 16; 
ręczne narzucan ie gliny na krajalnicę; 

ręczne formowanie cegieł, płyt i fasonów ceramicznych; 
obsługa pieców do wypalania oraz wyładowywanie 

i ustawianie wewnątrz gorących. pieców; 
przy produkcji cegły sylikatowej, szamotowej i te-rmo
lilowej; 
przy rozdrabnianiu i mieszaniu surowców do wyrobów 
ceramicznych; 
w szlamowniach; 
w kapslowniach; 
wszelkie prace w pomieszczeniach,. w których przygo-t 
towuje się-polewy . zawierające ołów lub inne składniki 
trujące oraz polewanie tymi polewami; prace z wyroba
mi, pokrytymi niewypalaną polewą, zawierającą wyżej 
wymienione składniki; 
oczyszczanie nie wypalonych wyróbów z pyłu i zamiata· . 
nie pomieszczeń produkcyjnych. 

70. Następujące prace w hutach szkła, przetwórniach szkła: 
prace związane z przygotowaniem zestawu szkła; 

ręczne sortowanie j. phrkanie stłucżki; 
w dziale wyrob'ów przedmiotów z gliny ogniotrwałej 
(dla potrzeb huty); 
obsługa pieców do wytapiania i odprężania; 
przy naprawach pieców szklarskich na gorąco; 
przy wstawianiu donic, dysz i układaniu kratow'nic w 
komorach regeneracyjnych - na gorąco; 
przy formowaniu szkła (wydmuchiwanie ustne, półau

tomaty, automaty i maszyny Fourcault 'a) z pracą bań
karzy włącznie oraz wszelkie prace na pompstach czyn
nych pieców do wytapiania szkła; 
obsługa maszyn do zatapiania i opękiwania szkła; 
przy oblewie luster oraz srebrzeniu szklanych ozdób cho
inkowych i innych przedmiotó-w , szklanych . . 

71. Szlifowanie i polerowanie wyrobów ceramicznych i szkła 
na sucho; trawienie szkła przy stosowaniu kwasu fluo
rowodorowego i kwasu siarkowego. 

72. Malowanie na wyrobach ceramicznych i szklanych z z,a
stosowaniem farb zawierających ołów, arsen lub inne 
trujące składniki. 

73. Przy produkcji cementu" wapna i gipsu: obsługa pieców, 
ładowanie, wyładowywanie, przesiewanie. odwai.anie, 
pakowanie i inne prace w pyle lub wysokiej ' tem'peJa
turze; 
ręczn y transpo rt gorącego klinkieru; 
prace rusztowych w kanałach pieca dolomitowego. 
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74, ~ace . przy produkcji papy łącznie z czyszczeniem ko
t -ów i wanien warze-lniczycil; 

szelkie prace narażające na stykanie się z pakiem 
i smołą . 

75. yf6b mas izolacyjnych , zawierających szkodliwe skład-
n ki, jak krzemionka, azbest; 

yrób, stosowanie i pakowanie waty i przędzy szkla
n:e1 oraz wełny żużlowej, szycie mat z przędzy szklanej; 

y rób przedmiotó.w z korka mi,elonego i p'yłu ko rko-
wego, 

6 I . ' b 7. rzerab az estu. 

II. Prace wzbronione w przemyśle chemicznym. 

77. Prz y wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu w produkcji 
f I o ru, chloru, bromu i jodu oraz ich związków trują
c ch. 

78. {zy wytw arzaniu, przerobi e i stosowaniu w produkcji 
o az rozważaniu i pakowaniu fosforu i jego związków 
trujących. 

79. pl ty wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu, rozważaniu 
i pa'kowaniu arśenu i jego zvyiązków. 

80. . race, przy których wydzielaj ą się tlenki azotu. 
81. rzy w)'itwarzaniu, przerobie i stosowaniu w produkcji: 

s arki. trujących sia.rczków i siarczynów oraz innych 
t ujących . związków siarki, a w szczególności: dwut1en

u i trójtlenku siarki, siarkowodoru, dwusiarczku węgla, 
o lorku, siarki. 

82. ~p.rzy wytwarzani.U • . kwasów: ' solnego. azotowego i siar
owego oraz przy oczyszczaniu zbiorników po tych 
wasach. 

83. rzy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu W .PTodukcji 
t jących związków chromu (chromianó-w i dwuchro-
~ianów). . 

84. Hrzy wytwarzaniu, przerobie i stMowaniu w produkcji 
wiązków cyjanowych, np. cyjanowodoru i cyjanków. 

85, ~rzy wytwarzaniu podchlorynów i chloranów. 
86. Hrace 'Z rtęcią. Wytwarzanie, przerób i stosowanie związ

ów rtęci, jak: sublimat, kalomel, azotan rtęci, oraz amal-
damatów rtęci. . . 

87. ~race związane z wyt\yarzan!em i 'stosowaniem związ-
~ów o.ło'ijiu. ' . . 

88. ~rzy wytwarzaniu, rozważani\1 i pakowaniu stałych wo
dorotlenków sodu i- potasu. jak również innych substan
gji żrących oraz rozważanie i rozlewanie ich roztworów, 

'89. ·Przy wytwarzaniu i stosowaniu w produkcji amoniaku. 
90. ' rzy wytwarzaniu, przerobie, i stosowaniu w produkcji 

fosgenu, 
91. !rzy wytwarzaniu karb idu. 
92. ' rzy wytwarzan iu, przerobie i stosowaniu w produkcji 

zkodHwych orgilnicznych ,pochodnych chlorovJych, jak 
dhloro-form, chloral, trój ch loroetylen (tzw, "Tri"), dwu
dhloroetan, czterochloroetan j' czterochlorek węgla. 
i 

93. rrzy wytwarzą.niu, przerobie.i stosowaniu w produkcji 
alkoholów trujących (np. alkoholu metylowego} CIaz ich 
fochodnych (np. estrów); 
przy wytwarzaniu i stosowaniu rozpuszczalników za'
}-ierających 'alkohol metylowy i inne alkohole trujące. 

94. trzy wytwarzaniu, przerobie i stosdwaniu w produkcji 
rujących aldehydów, . jak fo.rmalina, i ketonów, jak 
ceton. 

.95. f rzy wytwarzani~, rozlewariht oraz stosowaniu eteru 
etylowego. 

96. Przy wytwarzanIu kwasu mrówkowego i szczawiowego 
braz przy syntezie stężonego kwasu octowego. 

91. ~rzy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu ~zkodliwych 
wiązków organicznych, po'chodzących .z destylatów 
mały pogazowej, a w szczególności węglowodorów 

88. 

99. 

100. 

101. 

o budowie pierścieniowej. jak benzen, toluen, ksylen, 
naftalen. antracen, oraz ich pochodnych trujących, jak 
nitrozwiązki, aminy, fenol i jego pochodne. 

Przy wytwarzaniu, przerobie, rozsypywaniu i pakowaniu 
syntetycznych barwników organicznych, a przede wszyst-

. kim kadziowych, zasadowych, siarkowych, naftoelan0-
wych i nigrozyn. 
Wszelkie prace z pirydyną, 

Wyrób, stoso-wanie, rozważanie, rozlewanie i pakowanie 
pokoslów oraz Lakierów nitrocelulozowych i lakierów, 
farb oraz substancji pokrywających, zawierających szko~ 
dHwe dla zdrow.ia składniki, jak np,: farb ołowiowych. 
j.ak bieH ołow ianej , minii, glejty,. żółcienia chromowego., 
oraZ farbars'enowych, miedziowych itp. i 
Prace w kuchniach lakierniczych, farbiarskich i bitu .. : 
m i czn ych.) 

Przy wytwarzaniu, przerobie,' stosowaniu w produkcji, 
rozsypywantu , pakowaniu j. ampufkowaniu trująCyCll 

alkaloidów, jak opium, morfina, strychnina, kokaina 
i inne. ,i 

102. Wyrób i stosowanie wodoru. 'j ! 

103. Ppy viyjaławianiu pomreszczen 
iamp b'akteribbójczych. 

104. Przy zatapianiu ampułek. ~ 

sprzętu przy pomocy 

105. Przy wy.twarzaniu i przerobie kauczuku syntetycznego 
typu tiokolu. 

106. Przy wulkanizacji gumy na zimno i wyrobie faktisów; 
PIH ' gmącej wulkaniZacji i gorącej regeneracji: gumy. 

1,07. Przy produkcji wyrobów gumQwych: 
w dziale mieszanek gumowych; 
przy walcach i kalandrach; 
przy wyrobie i stosowaniu w produkcji kleju gumowego 
oraz gumowaniu materiałów i taśm izolacyjnych; 
w oddziałach konfekcji opon samochodowych, w dzia
'łach artykułów maczanych; 
młodocianym do lat 16 - wszelkie prace przy produkcji 
wyrobów gumowych. , 

108. Przy wyrobie tkanin powlekanych chlorkiem poliwinylu 
lub nitrolakami. 

109: Przy wyrobie i ekspedycji nawozów sztucznych. 

110. Przy wytwarzaniu włókien sztucznych metodą wisko- - ' 
zową: 

wszelkie prace z wyjątkiem: / 
prac, nie zagr,ażających zdrowiu przy obsłudze magazy
nów celulozy, rozpakowywaniu i sOrtowaniu celulozy, 
sortowaniu i pakowaniu gotowej przędzy, obsłudze ma
gazynów Z gotową przędzą. przy pracach z suchą przę
dzą oraZ w działach pomocniczych; . 
młodocianym do lat 16 - wszelkie prace w tego rodzaju 
fabrykach. 

111. Prace przy wytwarzaniu i przerobie kaprolaktanu oraz 
.stosowanie dautermu; . 
młodocianym do lat f6 - wszelkie prace w fabrykach 
wiókien syntetycznych. 

112. Przy wyrobie nici chirurgicznych. 

113. Przy wytwa.rzaniu celuloidu i przedmiotów z masy celu
loidowej. 

114,. Przy wytwarzaniu, rozlewaniu i dodawaniu do płynnego 
paliwa czteroetylku ołowiu; rozlewanie benzyny etyli
zowanej. 

, 115. Przy wytwarzaniu, stosowaniu w produkcji, prasowaniu 
i pakowaniu sadzy aktywnej. 

116. Przy prodłlkcji elektrod. 
111. Wytwarzanie, przewóz i przechowywanie gazów, pły

nów i pyłów trujących, duszących i drażniących. 

./ 
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VIII. Pri!ce wzbronione: z ro.ateri'alami wybuchowymi. 

. : LS. Wszelkie prace przy wyrobie, składowaniu, 'Yydawaniu 
i transporcie! materiałów wybuchowych, przedmiotów 
zapalczych (jak, spłonki, lonty). ogni sztucznych i amu
nicji; 
prace przy użyciu. materiałów wybuchowych, 

IX. Prace wzbronione przy wytlewaniu, odgazowywaniu, su
chejdestylacjl węgla, drewna i torfu oraz w przemyŚle nafto

wo-rafjneryjlllym- i palnych gazów przemysłowych. 

,119. W działach produkcyjnych koksowni, gazowni, wytlew
ni, 'rzy suchej <)estylacji węgla, drewna i torfu oraz 
rozdzielanie, oczyszczanie i przeróbka destylatów i ga
zów. 

120. W brykietowniach. 

121. · Wszelkie prace w działach produkcyjnych rafinerii rapy 
naftowej z wyjątkiem prac z oczyszczoną parafiną. 

. 122. Wytwarzanie, przeróbka i oczyszczanie palnych gazów 

131. Wmokry lih przę,dzalnia ch 'włókien łykowych, ~" . 

132. Młodocianym do 16 lat - obsługa samoprząśnic wóz
kowych, prace przy szyciu sznurów i taśm . wrZeciono: 
wychnamaszynach. 

133. Prace ostrzarzy obić, tocz()wników, pokryw i czyściarzy 
maszyn włókienniczych . ' 

134. Krająnie włókna i papieru do nakładania ostrzy włącz-

135. 

136. 

137. 

138, 

nie. 
Przy produkcji lilJ. i powrozów , do pracy prządki i po
mocy włącznie, oraz prace przy obsłudze skręcarek lin; 
ręczne skręcanie powrozów. 
Przy parowaniu i rozwijaniu kokonów w fabryka ch jed
wabiu. 
Pny tkaniu (tkacz i pomoc) tiulu, firan ek, koronęk, dy
wanów, filców papierniczy.ch, chodników i wycieraczek 
kokosowych, sieci rybackich i gazy mł'Y11skiej, z, wy ją t-

kiem napni.wy i ręcznego wiązania sieci; . 
obsługa krosien ci'ężki ch. 
Praca przy snuciu i cewieniu nier gumowych oraz przy 
wyrobie plecionek gumowych. 

przy gazociągach, w rozdz ielniach i na stacjach palnych . 139. 
gazów przemysłowych. 

Wszelkie prace w farbiarn iach i drukarniach, z wyjąt
kiem- - dla' młodocianych powyżej lat 16 - prac przy 
drukowaniu maszynowym, j eż,eli istnieje hermetyzacja 
urządzeń technicznych i sku~eczna wentylacja. _ 
Wszelkie prace w wykańczalniach, z wyj,,ąt\iem składa 1-
ni, gdzie młodociani mogą być zatrudnieni przy czynn'o
ściach pomncniczych, jak np. pakowanie, zawieszanie 
kartek, nakładanie nalepek itp. 

/ 

· 123. Oczyszczanie kotłów asfaltowych i koksowych, retmt 

124. 

i pieców gazowniczych i koksowniczych, do su,chej de
stylacji drewna i zbiorn'ików po produktach ropy nafto-
wej. 

X. Prace wzbronione w przemyśle fotochemicznym. 

W ciemniach, przy wyrobie i oblewie emulsją oraz przy 
suszeniu , krajaniu i pakowaniu materiałów światłoczu

łych. 

f25. W laboratoriach kontroli technicznej i w laboratoriach 
produkcyjnych. 

126. Obsługa magazynów półwyrobów. 

t27. 

XI. Prace wzbronione w przemyśle fIImo~yni. 

III 
W konserwatorni centrali wynajmu filmów, w ciemniach 
zakładów, w kabinach projekcyjnych wyposażonych w 
aparaty z lampą łukową, w magazynach i przechowal
riiach filmów, w pomieszczeniach montażu filmów, praca 
na pomostach ruchomych o~az przy PJzenoszeniu i prze
wQŻeniu filmów palnych. 

XII. Prace wzbronione w przemyśle włókienniczym 1 w prze
mysłach stosujących maszyny włókiennicze. 

128. przy składowaniu, rozpakowywaniu, sortowaniu i oczysz
czaniu wszelkiego rodzaju surowców odpadków włó
I>.ienniczych: 
prace przy karbonizacji szmat, wełny tkanin; 

·obsługa pras, 
obsługa opalarek, 
obsługa wszelkiego rodzaju wilków (szarpaczy), 

129. Wszelkie prace przy moczeniu basenowym oraz przy 
obsłudze maszyn produkcyjnych w rosza rniach lnu. i ko-
nopi. 

- 130. Przygotowywanie i przeróbka surowców włókienniczych, 
poprzedzające przędzenie, '/ do zgrzeblarek włącznie, 
a przy obróbce lnu i konopi - do czesarek włókna 
i zgrzeblarek włącznie; 
w przędzalniach czesankowych · także • przy :tżesarkach, 
prasowniczkach i melanżerkach. 

Zakaz nie dotyczy młoilocianychod lat 16·· w działach 
. wyposażonych w nowoczesne maszyny, całkowicie' za
. bezpieczone i obudowane oraz zaópatrzone vi urządze

nia odpylające. 

ł 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

Obsługa maśzyn WoJłokowych. 

Przy produkcji wa ty oraz przy drapaniu 
watoliny. 
Wyrób filców (także włosowych). 
W dziewiarstwie ,i peńczosznictwie: 
obsługa formiarek i suszarek; 

składaniu 

bezpośrednia obsługa maszyn kotonowych; 
młQdocianym do lat 16 - obsługa ręcznych maszyn sa
neczkowych O szerQkości ponad 80 cm, 
Wszelkie prace przy wyrobie artykułów z '. azbestu 
i włókna szklanego lub z zastosowaniem do produkcji 
tych- materiałów. . 
Przy . wypal arkach taśm hamulcowych. 

XIII. Prace wzbronione w przemyśle odzieżowo-galanteryjnym_ 

145. 
146. 

147. 

148, 
149. 
150. 

Ręczne i maszynowe krojenie materiałów. 
Qbsługa pras, z wyjątkiem pras ręcznych, obsługiwa
nych przez jednego p racownik a i nie wymagających 

znaczniejszego wysiłku fizycznego; 
obsługa mecha.nicznych wycina rek, wytłaczarek itp, ma
szyn, które nie posiadają skutecznyc}l zabezpieczeń prle
ciw urazom rąk. 

Szycie na maszynach noż n ych oraz na maszynach e'!ek
trycznych wyrobów ciężkich, np, konfekcji breżentc-wej , 
zimowej itp . 
Obsługa bębnów do . ezyszczeni a. 
Obsługa suszarek. 

Prasowanie za pomocą ręcznych żeiazek lub maszyn 
z zastosowaniem pary. 

151. . Belowanie ścine'k. 
152. Obsługa pieców do wypalania, np. guzików. 

153. Szlifowanie, toczenie, wiercenie i polerowanie. 
154 .. PoJmowanie, , falcowanie, szlifowanie, farbowanie su-

szenie kapeluszy :fHcow'lrch : "' ,,, "." ". -'} ' ncr, 
155. Przy wyrobie . kołder i materaców: 

wypychanie materaców; 
ręczne i maszynowe' pikowanie kołder i materaców . 

156. W przemyśle konfekcji technicznej ; w powielarniach, 
'przy gip.sowaniu opasek gazowych i pudrow aniu tkan in 
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t57. W przemysie obuwniczym (obuwie skórzane, gumowe 
j teks.tylne): 
obcinanie drewnianych obcasów, wysuwanie kopyt 
ź obuwia, obsługa maszyn · i urządzeń wymagających 
od pracown ików dużego wysiłku fizycznego, niebezpiecz
nych lub z których wydzielają się przy produkcji: 1>ył, 

szkodliwe pary lub gazy. np. maszyn do ćwiekowania, 
glazowania. siekania, prasowania, śruhowania, poklepy
wania , kołkowania. ścieniania, frezowania itp.; 
prace ręCzne. wymagające dużego wysiłku' fizycznego. 
Młodocianym do lat 16: perforo.wanie, obsługa podwój
nego krążkowacza, przybijanie podeszew i wierzchników 
(fleków) . za belowanie. zakrywanie (zagaśnianie) row
ków, formowanie obuwia flisowanie), ręczne sznurowa-
nie. , 
Przy wyrobie sztucznej skóry; 
VI fabr yka ch kopyt przy wgłębiarceobcasów. 

158. W dziale sztucznych mas: 
. mieleni e surowca i odpadków, obsługa wtryskarek. 

XIV Prace wzbronione w przemyśle garbarskim i w prze-
myśle wyrobów skórranych. 

159. Obsługa magazynów skór surowych. 
160. Odwlasianie i oczyszczanie skór. 
161. Moczenie. pranie, płukanie, garbowanie i wyciąganie 

skór. Oczyszczanie dołów garbarskich (do płukania, wa
pnienia i garbowania). 

162~ ' Prace w wydziale bębnów. / 
163. Obsługa 'suszarni otwartych dla ' skór i suszarni futer, 

młodocianym do lat 16 - obsługa wszelkich suszarni; 
obsługa komór do pocenia skór; 
odłłuszczanie skór; 
obsługa maszyn garbarskich; 
przy wytwarzan;u ekstraktów do garbowania mieleniu 
garbnika; 
szlifowanie na sucho; 

. trzepanie futer; 
maszynowe wykańczanie futer oraz wykańczanie na 
kosie; 
farbowanie futer i skór; 
mechaniczne i ręczne krojenie skór oraz p~ace przy ma
szynach do ścinania (egalizowania); 
młodocianym do lat ~6 - wszelkie prace przy przerób
ce kożuszniczo-kuśnierskiej, 
wstępna obróbka włosia szczeciny oraz suszenie i be-
lowanie szczeciny. 

XV. Prace wzbronione w przemyśle papierniczym. 

164. W fabrykach celulozy, Ż wyjątkiem robót z gotową ce
lul ozą. 

165. W fabrykach papieni i tektury: 
obsługa rębaków i mechanicznych urządzeń do korowa
nia i strugania dre\vna; 
obsługa kotłów do parowania drewna; 
rozpakow.ywanie , trzepanie, sortow anie rozdrabnianie 
szmat i makulatury; 
gotowanie szmat; 
prżygotowywanie i bielenie masy papierowej przy po
mocy roztworów bielących; 
prace przy wyrobie pergaminu; papieru parafinowanego; 

. prace przy wytwarzaniu ·klejów żywicznych; 
obsluga maszyn papierniczych; 
ob~ługaprzekrawaczy, krajarek zwojowych i innych, 
przewijarek, gładzików .. ' ka landrów, ·rliniarek. 

166. Prace wzbronione w ' przemyśle materiałów. pisarskich: 
przy wyrobie kalki i taśm do maszyn · oraz matryc; 
przy _wymbie wszelkiego rodzaju ,prę~ików do ołów~ów 
i .kredek; 
przy obsłudze szybkobieżnych maśzyn do obróbki dre-

\ 

,,'wienek do oprawy ołówków ' oraz 'obróbki ' obsadekr 
stemplowanie ołówków; 
obsługa automatów ' karuzelowych; 
prace przy wyrobie tuszu i atramentu z zastosowaniem 
szkodliwych dla zdrowia środków cherriicznych. 

XVI. Prace wzbronione w przemyśle poligraHcz~ym. 

167. Dział druku wypukłego (typograficznego): 
w zecerni ręcznej; / 
wszelkie prace w pomieszczeniach linotypów; . 
wszelk;e prace w pomieszczeniach odlewarek monoty
powych; 
wszelkie prace w pomieszqeniach stereotypii, przeta
pialni metalu oraz w pomieszczeniach regeneracji sto
pów drukarskich; 
wszelkie prace w pomieszczeniach odlewni czcionek, 
wierszy, linii i materiału zece rskiego ; . . 
prace przy kalandrach . 

. 168. Dział druku płaskiego i wklęsłego: 
wszelkie prace w pomieszczeniach maszyn wklęsłodru
kowych; 
rozcieranie i przygotowywanie farb suchych; 
wszelkie prace w pomieszczeniach pllzygotowywania. 
farb, zawierających ' rozpuszczalniki, jak : benze n, toluen, ' 
;(sylen i inne szkodliwe składniki; 
wszelkie prace w pomieszczeniach urządzeń do regene
racji benzenu, toluenu, ksylenu itp.; 
prace przy trawieniu klisz, płyt i cylindrów ora~ prace 
w' tych pomieszczeniach; 
przy galwanicznym pokrywaniu metali i w pomieszcze
niach galwanizerni; 
przy ziarnowaniu płyt. 

169. Obsługa maszyn rotacyjnych, nie wyłączając prac po
mocniczych. 

170. Przy brązowaniu i lak ierowaniu dnikÓw: 
w działach dekalkomanii; 
przy krajarkach i trójnożach; 

sprzątani€ pomieszczeń produkcyjnych. 

XVII. t>race wzbronione \II przemyśle drzewnym. 

171. Przetaczanie (obracanie) dłużyc, układanie kłód i bali, 
obsługa baka oraz wszelkie prace w podtarczu; 
obsługa pił tarczowych i taśmowych oraz maszyn do 
obróbki drewna o bezpośrednim ręcznym podsuwie ma-
teriału. 

172. Ręczne przecieranie drewna oraz poprzeczne przecina
nie kłód i dłużyc; 
ciosanie kłód na płaszczyznę siekierą i toporem. 

173. Szlifowanie oraz praca w pomieszczeniach. w których 
czynne są si lnie pylące maszyny. nie posiadające sku
tecznych urządzeń odpylających . 

174. Politurowanie i brązowan ie wyrobów drewni anych. 
175. Klejenie drewna lub sklejki kiejami , zawierającym i krew 

zwierzęcą lub szkodliwe substancje, jak fenol i inne. 
176. Obsługa aparatów do ekstrakcji i destylacji żywicy; 

prace przy wyrobie i załadunku terpentyny oraz stoso
waniu terpentyny. 

177. Przygotowywani~ surowca do wyrobu klepki i bindry; 
ściąganie beczek przy pomocy kołowrotka i lewara; 
obsługa parowników drewna. 

178. Prace w giętarniach. 

179. Gremplowanie trywy do . wyściełania. 

180. Młodocianym do lat 1·6.: . 
przygotowywanie surowca w postaciwałk9w ,do 'Wyro~ 
bu gontów, obsługa spajarek. 

181. W przemyśle wikliniarskim: 
kopanie rowów oraz roboty przygotowawcze na pJanta~ 
cjach wikliny I 
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Obs~g~ warzelni 7klino~ej, pras wyginanie obręczy 
z wiklmy; . 
młodocianym do lat 16 - ·prace przy eksploatacji wikli
nyi jej przerobie z wyjątkiem wyplatania. 

XVIII. Prace wzbronJone w przemyśle zapałczanym. 

182 . . Przy_gotowywanie ma'; zapałczanych, maczanie patycz
ków; 
prace w suszarni patyczków i przy kasetach z zapałkami. 

XIX. Prace wzbronione w przemyśle spofywczym. 

183. Prace w elewatorach i magazynach zbożowych przy 
wszelkich manipulacjach ze zbożem; 
czyszczenie silosów zbożowych" 

184. Ręczna i mechaniczna konserwacja zboża nasion. 
11.35. Czyszczenie i przemiał zboża; 

mieszanie, przesiewanie mąki i .otrąb oraz pacżkowanie 
mąki; _ 
napełnianie i ważenie napełnianyclf worków oraz ich 
składowanie. 

186. W p.iekarniach i wytwórniach wyrobów cukierniczych 
oraz fabrykach makaronu: · 
bezpośrednia obsługa pieców piękarniczych; 
ręczne wyrabianie ciasta o wadze przekraczającej 5 kg, 
prace przy gotowaniu karmelu w odkrytych kociołkach 
(duplikatorach). doprawianie i ręczne przenoszenie kar-
melu; . 
obsługa walców; 
obsługa pras do wyrobu makaronu. 

181. Wszelkie :prace w browarach. 
188. W drożdżowniach: 

przygotowywanie brzeczki melasowej i odwi-rowywanie 
melasy, prace w dzjale fermentacji, obsługa suszami, 
prace przy materiałach szkodliwych i pylących (np. po
żywki, kwas siarkowy itd.), w dziale glicerynowni. 

189. W przemyśle spirytusowym: 
wszelkie prace w gorzelniach, rektyfikacjach spiryl:usu. · 
fabrykach alkoholu bezw09negoi wytwórniach wyrobów 
alkoholowych waz rożlewniach tych wyrobów. 

190. W cukrowniach i rafineriach cukru: 
spław buraków i obsługa płuczek; 
obsługa krajalnic; \ 
obsługa dyfuwrów, obsługa i cźyszczenie saturato-Iów, 
błotniarek, obsługa' mieszadeł, warników i wyparek oraz 
pieców wapiennych [ gazowych w oddziałach wapna, 
jak również wszelkie manipulacje z wapnem; 
prace w siarkowniach i w oddziałach bielenia, 
prace w gorących działach rafinerii. 

191. W przetwórniacli owocowo-warzywnych: 
prace przy odkażaniu i siarkowaniu owoców; 
zalewanie kwasem siarkowym przecierów owoco;yych 
oraz czyszczenie zbiorników po przecierach; 
obsługa pras, walców, maszyn do szatkowania kapusty. 

192. W wytwórniach odu i musztardy: 
w magazynach octu nie zbutelkow'anego; 
rozlewanie octu; 
w oddziałach mielenia musztardy i maszyn czyszczących; 
przy, fermentacji stojakowej; 
ręczne zmywanie opakowań szklanych i innych. 

193. Prace w rozlewniach esencji octowej i piwa. 
194. W słodowniach; fabrykach cykorii i surogatów kawy

obsługa ' suszarni lassow'ych i pieców prażalnicżych. 
195. ' W fabrykach sro-clk0w odżywczych - ręczne rozlewanie 

i korkowanie próbek zesencj,ami: smakowymi: 
przy produkcji kwasu cytrynowego i olejków ' arbma
tycznych; 
wszelkie . prace przy produkcji waniIiny. 

196. W wytwórniach w ód gazowych - obsługa Saturatorów 
oraz obciąganie (napełnianie) bu telek, syfonów i balonów. 
Ręczne zmywanie opakowań szklanych i innych. 

197. W przemyśle tłuszczowym: 

óbsługa dołów wapiennych przy konserwacji skór w fa
brykach kleju skórzaflego: 
prace na klepiSK ach proszkowych oraz prz y ręcznym· 

pakowaniu proszku ; 
o bshlga kwaszal ni tzw ... scap,sztockó w" ; 
obsługa kotłów w~rzelnych i wanien ługowych; 
obsługa elektrol ize rowni ; 
prace w utwardzalniach tłuszczu; '\ 
w olejarni ach - obsługa waiców i kruszarek makuchów 
oraz praca w oddziałach ekstrakcj i chemicznej; 
w wytwórniach margaryny i ceresu - obsługa bębnów 
chłodzących; 

w dz i a łach produkcj i kleju perełkowego. 
198. W przemyśle ziemniaczanym: 

spław i mycie ziemniaków ; 
p rzygotowywanie roztworów szkod1iwych środków che
micznych. dozowanie t ych roztworów miarkami; 
prace przy ' tarkach; 
obsługa konwertora przy produkcji syropu, dozowanie 
węgla aktywnego, obsługa' stacji 'regeneracji węgla 

kostnego oraz błotniarek; 
prace w dekstryniarniach, klej arni l ka.rmelowniacn; 
prace przy walcach w płatkarni. 

199. W wędzarniąch: 
wszelkie prace w dziale wędzenia. 

200. W przemyśle rybnym: 
połów ryb; 
patroszenie i filetowanie; 
wszelkie prace w działacli produkcyjnych w fabrykach . 
przetworów rybnych i tranu. 

201., Prace przy klasyfikacji, przepędzie' i w magazynach 
żywca. 

202. Wszelkie prace w rzeźniach oraz przy uboju, 'skubaniu, 
patroszeniu, składowaniu i zamrażaniu drobiu; 
prace związane z trybowaniem ·i rozbieraniem mięsa; 
obsługa Kutrów i wilków; 
obsługa kotłów do gotowania i prace w parzelniaGh wy
robów; 

. p·rzy szlamowaniu (czyszczeniu) jelit zwierżęcych, 
przy obróbce chemicznej i konserwacji gruc:zołów. 

203 . . W przetwórniach p ierza. 
204. VI przetwórniach odpadków zwierzęcych: 

w szelkie prace w zakładach utylizacyjnych i albumi
nowniach, w wytwórniach produktów z rogu, ptMe przy 
obCInaniu i łamaniu rogów i racic, przy wytwarzaniu 
wyrobów z rogu oraz przy wywbie mączek rogowych; 
mielenie koś ci oraz prace przy ekstrakcji w żakładach 
przerobu kości; 
wszelkie prace w wytwórniach mąozek rybnych i kost
nych oraz w wytwórniach pasz prz), produkcji pasz treś
ciwych z zastosowaniem wyżej wymienionych mączek, 
w wytwórniach żelatyny: transport skór śurowych oraz 
ich krajanie, prace przy obsłudze deśtruktotów, gotowa· 
niu żelatyny, dowożeniu i krajaniu galarety oraż mie
leniu galarety i żelalyny; 
w przetwórriiaeh .szcżeciny, sierści i włosia: prace przy· 
obsłudze wilków i kutrów, przy praniu, s,iarkowaniu 
i układaniu szczeCiny. 

205-. . W składach lodu i chłodniach także obsługa urządzeń 
chł0dniczych, wyrąb lodu naturalnego, wyrób- lodu 
sztucznego i suchego. . 

206. W fabrykach wyrobów tytoniowych: 
w składach liści tytoniU: i przy ich sortowaniu; 
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bsługa maszyn do krajania, prażenia, suszenia i rozlrzą
ania tytoniu: 

przy fermentacji tytoniu; 
bsługa aparatów próżniowych; 

prace przy produkcji papierosów, machorki, tabaki itp., 
prace w działach produkcji nikotyny. 
Wszelkie prace w oddziałach produkcyjnych zakładów, 
rodukujących zioła lecznicze. 

XX. Prace wzbronione w przemyśle gastronomicznym I l hotelowym oraz w domach wczasowych. , 

207. [bSłuYa konsumentów w zakładach gastronomicznych, 
których podawane są napoje alkoholowe, z wyjątkiem 

czniów. którzy pod przewodnictwem na~czyciela i w 
amach programu nauczania mogą odbywać praktykę 

{v tych zakłada.ch w godzinach od 7 do 15; 
p>łodocianym do lat 16 - wszelkie prace w zakładach 
gastronomicznych i żywienia zbiorowego. 

208. W domach wczasowych i turystycznych. pensjonatach 
i hotelach (nie wyłączając hoteli robotniczych): 

f
łOdOcianym do lat 16 - wszelkie prace, 
lłodocianym od lat 16 do 18 - prace pokojowych. 

Xl. Prace w7bronione w budownictwie oraz przy 
melioracjach I budowie dróg. ' 

209. t raCe w kesonach : . 
ra~e. wymagające pozostawania w wodzie, choćby przy 
zęsclOwym zanurzanIu; 

prace przy budowie, oczy.szczaniu i naprawie studzien, 
.. tuneli i wszelkich kanałó~ podziemnych. 
210. Stawianie i rozbieranie rusztowań, wszelkie prace roz-

211 . 

212. 

213. 

214. 

215. 
216, 

217. 

218. 

piórkowe. 
~ie5zanie żużla. wapl1a . piasku w stanie suchym: 
bsługa betoniarek, sprzętu wibrującego, koparek, spy
ha rek, 1 młotów pneumatycznych, motopomp; 

t
ortowanie ,kru'szywa, obijanie tynków, rę-czne przygo-
owywanie betonu; . 
łuczenie, obróbka i szlifo*nie kamieni. 
asowanie wapna: 

E
lowanie asfaltu i prace z gorącym asfaltem. 

race brukn rskie, prace posadzkarskie, cyklinowanie 
odłóg. ' 
łodocianym do 16 lat - pomocnicze prace pr·zy cykli-

t
owanilI i układaniu posadzek. .' 
race przy zflmrażaniu i przy urządzeniach do zamraża
ia ziemi, prace przy elektropetryfikacji gruntu. 
bsługa pieców i urządzeń do osuszania budynków. 

race dekarskie i blacharskie na da chach , prace przy 
pudowie i naprawie k9minów fabrycznych. malowaniu 
konstrukcji stalowych, szkleniu na wysokości ponad 

m od poziomu terenu, podłogi; -
p race przy ęlewacjach z z~stosowaniem rusztowań wi
zących, przesuwanych itp . 
oboty palowe. 

bsługa łódek i pontonów. 

XII. Prace wzbronione w- komunikaCji i , łączności. 

219. race przy układaniu i napraw ie tor.ów. 

A. kolejnictwie : 
220. · race na wszystkich stanowiskach związanych z ruchem 

ociągów . a w szczególności prace palaczy,maszynistów 
l ich pomocnikńw (na parowozach; lokomotywach spa
inowych . w elektrowozach, w wagonach motorowych), 

f,ierowców drezyn lPotorowych, zawiadowców odcinków 
~rogowych, mostowniczych ; toromistrzów, tunelowych, 
r ancelistów technicznych. zawiadowców i elektromonte
ów sied Ira kcyjnej oraz członków kolejowych straży 

ożarnych, palacz.y parowozowych! czyścicieli dymnic, 

• popielników i palenisk parowozowych, rewidentów wa-
gonów, hamulcowych, płoZQwych, ustawiaczy, manewro
wych, zwrotniczych, sygnalistów, nastawniczycli:, .' obcho
dowych torów i przejazdowych, dyspozytorów, dyżur
nych ruchu, konduktorów, kierowników pociągów, te
kgrafistów, elektromechaników, sprzątaczy wagonów. 

B. w komunikacji samochodowej i tramwajowej: 
221. Praca kierowców, motorowych i konduktorów w auto

busach, w trolejbusach i tramwajach; 
kierowców i pomocników kierowców samochodów i ciąg
ników; 
kierowców motocykli; 
przy ręcznym przetaczaniu, spilłaniu odczepianiu wa-
gonów i przyczep; 
prace w garażach; 

zdejmowanie i nakładanie kół opon ciągnikowych, sa-
mochodowych. 

c. w żegludze: 

222. Na jednostkach pływających }N żegludze morskiej, wiel
kięj, małej, bałtyckiej, przybrzeżnej, portowej, na wo
dach osłoniętych - praca' w charakterze członków załogi. 

223. Na wszelkich jednostkach pływających: 
prace w charakterze sterników, maszynis·tów, motorzys
tów, ich pomocników, palaczy-węglarzy, trymerów, dre- ' 
narzystów, smarowników; . 
prace przy czyszczeniu ze rdzy i farby; 
prace' przy czyszczeniu zęz; 
prace przy czyszczeniu kotłów; 
prace przy czyszczeniu zbiorników i ładowni na jednost
kach pływających; 
prilce poza burtowe; 
prace przy zabiegach sanitarnych na jedno~tkach pływa
jących, jak: tumigacja, deratyzacja. 

224. Prace cumownicze na jednostkach pływających i nabrze
żach. 

225. Prace nurków, prace przy wydobywaniu wraków i na 
poglę bia rkach. . 

226. Prace przy wszelkich urządzeniach przeładunkowych na 
jednostkach pływających i w portach. 

227. Prace przy obsłudze doków, slipów, kafarów. 
228. Prace 'przy linach stalowych. 

D. w lotnictwie: 

229. Prace mechanIków i pilotów na samolotach. 

E. w łącznOści: , 
230. Obsługa centrali telefonicznych i telegraficznych w cha

rakterze telefoni,stów i telegrafistów oraz obsługa roż

mównic tele fonicznych; 
prace w cha rak terze radiotelegrafistów; 
prace przy aparaturze radiolokacyjnej. 

231. Prace w pocztowych rozdzielniach i magazynach paczek 
i gazet; 
do lat. 16 - prace w pocztowych rozdzielniach listów. 

232. Prace w radiostdcja.ch. 
233. ~race w kolumnach naprawczych poza stałym miejscem 

pracy: 
prace w komorach i studzienkach kablowych. 

XXIII. Prace wzbronione w ·służbie zdrowia i weterynaryjnej. 

234. W aptekach i laboratoriach. 

23S~ Prace dezynl!~ k'Yjne, dezynsekcyjne deratyzacyjne 
z zastosowan iem trujących środków chernkznych. 

236. Obsłuya chorych ludzi i zwierząt w zakładach' lecznictwa 
zamkniętego i otwartego . 
Wszelk ie prace w zakładach dla chorób . zakażnych 
i psychicznych. 

• 
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231. Prace p>ny sztuczn,.m unasierlIl'iamiu zwie:rząt. 
238.. Pra-ce w chćł'J:akte'r.t:e· nO'5'2!owych. 
239. ' Przy j'H0dtłk..c:ji surowic i szczepionek OYd>z. witaminy D-2. 
24D·. Prace' w ~rosek,toniach. 
2.41. Ws.zelkie p d'ffCe pIZy badaniu z~ierząt rz:eźnych, i' mięsa. 
242. Pr,ace przy t.a€Laniu: zwierzą.t naJ ting:(j)wicy. 
243. Młodocianym do lat 16 - wszelkie prace w przemyśle 

bioweter.yn·aryjnyrn.. 

XXIV. Prace wzbronione w rolnictwie I ogrodn.ictwie. 

244. Prace tra.ktorzystów i ich p0moeników 
245. Bezpośrednia obsługa maszyn żniwnych: 

praca na stanowisku kombiljnera; 
obshIga. mloca,rni; podawan.te zboża do bębna młocarni, 

prace na górnym pomoście; 
obsługa sieczkarni oraz maszyn czyszcząlfYch; 

mł.oooci:anymdo lat 16 - obsług'a mas21yn rolniczych, 
towarzyszących ciągnikom, .koszenie kosą, kie'yowanie 
pojazdem konnym. ' 

246. Transport, magazynowanie, mieszanie i wysiew naw~
zów sztucznych. p·race przy. użyciu środków chemicznych 
ao zwalczania szkodników. 

247. Obsługa ag.ie·rów, buhajiJw, knurów i tryków oraz zwie
rząt· chorych na. choroby Z'a:kaŻ'lle'. 

XXV. Prace wzbronione w gospodarce leśnej. 

248. Przygotowywanie gleby do sadz'enia lasu przy użyciu 
pługów . oraZ' na terenie mokrym. 
Młodocianym do lat 1.6 - przyg0wwywanie gleby do 
sadzenia lasu, prace przy użyciu lancetu. 

249. PrcKe przy " cięciach pielęgn.acyjnych _ drzewostanu wy
sokopiennego. 

Poz. lU i lH 

25.0. Sci.tJka d;rz'ew i wyrób drewna (odg.ałęzfal1ie i kO Wlw an ie 
drewna oraz wyrzynka drewna na poszc2iególne asor
t ymenty) : 
ciosanie kłód siekierą, i topmemj 
pozyskiwMl.ie karpiny; 
ręczne i maszyn:owe. rąhanie' ,k.arpiny; 
pnenos,'l.enie i układan ie w stosy (JTlyg'lowanie) ~nużyc 

i kłód, rozbieraniestesów, 
Przy transporcie dre\vna (dłuży c , kłód i ma teriałów sto
sowych). 

251. W wyluszczarniach nasion. 

252 Przy zestawianiu i rozbieraniu tratew oraz przy spławie ' 
drewna. 

253'. Prace ptzy użyciu środków owadobójczych i grzybo
bój-czy<;h. 

XXVI. Prace wzbronione w zakłarlach widowiskowych 
i ,rozrywkowych. 

254. Występy i prodUkcje zawodowych tancerek i tancerzy 
w zakładach gastronomiczn'ych; • 
pop isy akrobatyczne nie bezp ieczne dla życia lub zdrowia. 

255, Obsługa aparatów do wyświetlania filmów z zastosowa
niem lamp łukowych. 
Praca 'w zespułach kin objazdowych poza stałym mieJ- ' 
Bcem pracy. 

XXVII, Prace wzbronione przy k(jnserwa~ji zabJlków 
i w p'racewnłacn konserwacji zabytków. i 

256. Wszelk ie p'ra ce przy konserwacji zabytków i w pracow
niach konserwacji zabytków. 
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ROZPORZĄDZ'ENIE MINISTRA FINANS()W 

z dnia 10 października 1958 r. 

w sprawie terminów płatności składek za obowiąl:kowe ubezpieczenia w 1959 r', i' zaliczeK na te składkI. 

Na podstawie art. tO i f2 ust. 3 dekretu z dnia 26 paź
dziernika ·1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, 
poz. 452) i art. 7 ust. 2 us.ta wy. z dnia 28 mdlrca 1952 r. o ubez-
p ieczen iach pdlistwowych (Dz. U. Nr 20,poz. 130) za·rządza 
się, co następuje: 

slawieIi skiego w województwie koszaliIiskim, pyrzyckiego 
w wO'jewództwie szczecińskim, ciech anowski ego i puftusk iego 
w wojewódzywie warsZ'awskim, wrocfawskiego w wojeJódz
twie wrocławsk,im oraz wyłączofleg-o z województwa miasta 
'lN:ro ci a wia. 

§ 1. 1. Składka za 1959 r. nateżna za wszystkie obowiąz
kowe ubezpieczen ia we wsiach oraz za wszystkie obowiązko
we ubezpieczenia w gO'spodarstwach rolnych położonych w 
miastach i osiedlach płatna jes.t w dwóch ratach: 

-2. W powiatach wymienionych w ust. 1 wprowadza si~ 
dla płatników skład'ki określonej w § l ust. l obowiązek 
uiszczenia zaliczki na składkę za rok t959 bez wezwania przez , 
Państwowy Zakład UbezpieczeIi. ' 

l) pierwsza rata wynosząca 75% wymiaru sklildki za 1959 r. 
powinna być zapłacona do dnia 31 stycznia 1959 r., 

2) druga rata wynosząca pozostałe 25% wymiaru składki za 
195~ r. powinna być zapłacona do dnia 31 sie rpnia 1959 r. 

2. Składka za 1959 r, w miastach i osiedlach, należn a za 
obowiązkowe ubezpieczenie budyn-ków oraz koni i bydła, nie 
należących do gospodarstwa rolnego, płatna jest jednorazowQ 
do dnia · 31 stycznia 1959 r. po otrzymaniu wezwania płatni
czego', 

§ 2. 1.-Przepisy § l l~St. 1 nie dotyczą powiatów:. biel
skreg-o w województwie białostockim, opoczyIiskiego w wo- ' 
jewództwie kieleckim , dąbrowskiego, tarnowskiego i stano'
wiącego powiat miasta Tarnowa w województwie krakowskim, 

/ 

3. Zali czka wynosi 75% wymiaru składki za rok 195'8 
i powinna by,ć zapl.acona do dnia 31 stycznia 1959 r. Pozosta~ 
la część skłaa.ki, stanowiąca różn icę pomiędzy składką wy
mięrzoną na rok 19,5·9 a uiszczoną Z'aliczką, powinna być wpła
cona do dnia 31 sierpnia 1959 r. po otrzymaniu wezwania 
płatniczeg.o. 

4: Jeżeli p.ła tnik nie miał wymiam składki za rok 195-8, 
to cała jego składka za rok 1959 płatna jest do dnia 31 sierp
nia 1959 r. po otrzymaniu wezwania pła tniczego. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi VI życie z dniem 
nia 1959 r. 

Minister Finansów: w z. J. Dusz,a 

stycz-

r, 


