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42
ROZPORZĄDZ~NIERADY MINISTROW .

'z dlIlia 5 lwtego 1983 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie niektórych ulg i przywm~jów
~ wojskowym.

inwa'idom wojennym .

'Ilabywan~a poza kolejnością biletów na środki
ko,tnuni!kacyjne oraz na imprezy, o kitórych mowa
w § 3",
2) dodaje się pkt 5 w brzmieni'u:
,,5) nabywania poza 'lmlejnością artykułów w placówkach handlu detalicznego, z wyłączeniem
sklepów !i sboisk ze sprzedażą napojó'Walkoho, lowych."

Na podstawie art. 22 i 39 ustawy z dnia 29 maja
1974 L ozalOpahzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z '974 r. Nr 21, poz. 117,
z 1977 .r. Nr 11, IpoZ. 43 i z 1982 L Nr . 40, poz.. 269) ta-

,,4)

r·ządza się, CD nastę<puje:

§ 1. W § 1
31 maja 1974 'L

przysługujących

rOzpoir'Ządtzenia

Rady MiniSItrów z dnia
iS:prawie niektórych ulg i przywilejów
,przysługujących
inwailidom wojennym
wojskowym
(Dz. U. Nr, 21, poz. 124) wprowadrLa się następujące
zmli.any:
W

Rozporząqzenie

§ 2.
szenia.

. -1) :pIkt 4 otrzymuje bmmiernie:

wchodzi w

życie

z dniem

ogło
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTROW

'z dn>'ia7 lutego 1983

L

" '

w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich · dla pracowników
szczególnych warunkach luIJ w szczególnym charakterze.
Na podstawie arL 55 ustawy z dnia 14 gmdlIlia 1982 "'
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rod~in
(Dz. U. Nr 40, poz. 267) zarządza się, co następuje:
Rozdział

1

Przepisy ogólne.
się do pracowników
prace w szczególnych, waorunkach lub w
szczególnym charakterze, wymienione w § 4.,-15 roz;porzą
dzęnia oraz ' w wyka~ach 'stanowiących załącznik. do rozporządzenia, zwanych dalej "wykarLaomi".

§ 1.

1. . Rozporząd'Zenie stoS'Uje

wytkOlIl.ujących

2. Właściwi min-istrowie, kieroW'Ilicy urzędów centralnych oraz centTalne zwfiąiki spółdzie'lczew porozumieniu rz; Ministrem Pracy, Płac j Spraw Socjalnych ustalają
w podległych i nadzorowanych zakładach pracy srtanlowiska p.racy, na których są wyk!onywane prace w
szcrLegó,l nych warunkach.
Qkresami pracy uZalsadniającymi prawo do
w wys o'k oś ci l na zasadach określ'onych w roz'porządzeniu są · O'kiresy, w których pI1a~a yv szczególnych
warounkach luJb w szczegó'llIlym charakterze je'sil wykonywana stfile i w pełnym wymiar:oo czasu pracy obowią~
zującymna danym stanowisku pracy,
§ 2.

1.

świadczeń

2. Okresy pr~cy, 'o okItórych mlowa w ust. 1, stwłierdrza
Zalkład pr1
acy na podstawie posiadanej dokumentacji.

Rozdział

~atrudńionych

w

2

Wiek emerytalny.

§ 3. Za okres rzatrudlIlienia wymagany do uzyskanIa
emerytury, zwany dalej "wymaganym okiresem zat.rudnienlia", uważa się okres wynoszący 20 lat dla kobietl: ,i 25 lat
dIa mężerzy2)n, liczony łącznie 'Z okresami równorzędny
mli i zaliczalillymi do okTesó~ zatrudnienia.
.§ 4. .1. P'r acoW'Il1k,kitóry wytkionywał prace w
s7A:zegÓllnych wa'Iunkach, wymienione w . wykazie A, nabywa praWlo dlo emerytury, · jeżeli spełnia łącZ!Il!ie nastę
pujące warunki:
1) osiągnął wiek. emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla męzcz~n, .
2) wJek emerytalny osiągnął ' w czasie zatrudn1ienia lub
w cią'gu · 5 lat od ,u stania zatrudnienia,
3) ma wyma.gany . okreszaotrudnienia, W tym co naje
,m niej 15 lat plfa,c y w s'zc'Żególnych warunkach.

2. Warunek lokreślony w ust. 1 pkit 2rue jest wy·
maga,n y od praco')NIlika, kitóry ma okres zaitrudillienia: :
30 ,l at kobieta ,i 35 lalt mężczyzna arbo w chwili osiągnię
cia wieku emerytalnego uprawniony był do renty inwalidzkiej lwb rodzinnej.
3. Do 'oktesówzat,rodnienia w . szczęgólnych warrun- .
kach, o kJtórych mowa w ust. 1, zaHcza ' się ' takie okresy
pra'c y gómi<;zej w rozumieniu przepisów D .zaopa-trze-
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niu emeryilailnym górników d ich I1odll)iin or~ okresy. ża
trudnienia na 'kollei w rQZumienliu przepisów 00 zaopatrzeniu emerytalnym pradowników kdlejowych i ich rlodzin, a także ok!resy pracy lUlb 'S~u~y, o ,k t6rych mowa
w'§ ,s.......1O;
§ 5. 1. Prac,ownillt, ,~tóry na tStaJ1:'kach żeglugi powietI17JIlej wykonywał !pr,a ce w SiZCzególn'Y'Ch warunkach,
wymien'ione w d2Jiale . I wykazu B, nabywa prawo do emell'y1Iury;jeżeliS!Pełnia łącznie następujące warunki:
'

1)

rosiągnął

wiek. emery.talny

wynoszący:

a) 55 lalt dla 'lwbi-eit d '60 lat dla

mężczyzn

IUSt. 1 pklt 2 nie jest wy'!powodu j'nwćlJlidlz'twa został
zwollI1:iJonyz procy na statkach żeglugi 'POwietrznej lub
z pra~y, dlo ktÓTej został slkierowany pOZWIolnieniu z pra~
cy na Sitaltkach żegl'ugi powietrznej, wymienionej w ust. 1.
2. Warimek

określiOnyw
IZ

§ 6. PracownJk, ,kltólfy . W. morskiich portach handlowychor.a z prrzedsiębiors>t'wach pomocniczych d'lliałających
na . rzeci .tych portów; zwanych dalej: "porltami moTskimi'ł'"
wykonywał prace w sZClZególnych w,aronkach, wymie.
nione w dziale II wykazu ,B, nabywa prawo do emerytury,
jeżeli S[pełnia łącmie n;astępujące warunki:
1) OSIiągnął wriek emerytalny wYlI1()szący:55 lat w czaS!ie wykonywania tych prac luib zallJrudnienia, doktórego Il)ostał skierowany srtosownie do za'l ecenJa lekarza,
2) ma wymagany okres !7latTUdnienia, w !tym co najmni~j 15 lat pracy wymientonej
w dziale II wykazu B.
§ 7. P,racO'Wni'k, który wykonywał w hutnddWlie prace
w szczegóJlnych warunkach, wymienione w d~iale III wy.kazu B, nabywa rprawó do emerryttury, jeżeli spełnJa łącz
nie następujące warunki:

l)

,osiągnął

wiek emeryta1ny

§ 8. 1. PTacownik, który wykonywał prace w szcrzegi>lnych warunkach, w:ymienione w dziale IVW}'1ka'LU B,
nabywa prawo do eme'r'y:tury, jeżeli spełnia łącznie następujące waIlUIl'k,i:
1) osiągnął w,i ek emerytalny wynoszący: 50 lat dla rkobiet i 55 lalt dla męiczym w Czasie zalrudnlieTIJia albo
w ciąg'u 5 'lat od ustania zatrudnien'ia,
2) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co naje ~
mniej 10 olat wykonywał prace wym,i enione w dziale ' IV wykazu B.

2. Przepis § 4 ust. 2 stosuje. .się ·odpoWliednio.

albo

b) 50 lat dla kobiet i 55 lalt dla. mężczyzn, jeżeli
komirsja ~otn.iclzo-Ielkall1ska wydąła mzeC"Lenrie o niezdoilnrośd do wyllwnywania czynnośc( członka
personelu latającego,
.
2) wiek emeryta:Iny osiągnął w . czasie wykonywania
prac wymienion'Y'Ch w dziale I wykaizu B lub w crzasde
zatrudnienia, do którego został skierowany po zwolnien,iu z pracy na sltatkach żeglugi powietrznej,
3) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 olat pracy na srt,at!kaćh żeglugi powietrznej,
wymienioOnej w dziale I wykazu B. ,
tnagańy, jeżeli pnicownik
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wynoszący:

a) 59 lat w okresie od' dnia 1 stycznia 1983 L,
58 lat w ,d kresie od dnlia 1 styoznda 1984 r.,
57 laIŁ w okresie od dn'ia 1 SityC'71rlia 1985 r .,
56 lat w .o'besie od dnda 1 stycznia 1986 r.,
55 lat w okresie od dnia 1 S'tycznia 1987 r. albo
b) 55 lat w okresie od dnda 1 sty~nlia 1983 r" jeżeli
kQllllsjalekarsk,.a do spraw 'inwaJidzŁ"wa [ zaltrudhieru.a ol'rLekła - trw,ałą jego niezdolność do wykonywania prac wymienionych w dziale III wykazu B,
,
.

§ 9. . 1. ' FulIlkcjonaTius'Ż poża1rnictwa nabywa prawo
do emerrytury, jeżelis,pełnia łącznip nasrtępujące warunki:
1) osiągnął ,wiek emerytalny wynoszący:
a) 55 lat dla kolbiet i 60 lat dla mężCzyzn albo
,b) 50 lal dla kolne! i 55 lat dla' mężczyzn, jeżeli
. komdsja lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia m.ze/kła trwałą jego niezdiolnosć do pełnie
nia 'służby w jednostkach ochrony przeciwpoża
rowej,
2) wiek emerytalny osiągnął w czasie pełnienia sł'llżby
albo w czasie zatrudnienia wylmnywanego 'po zwolnien[u rz tej sł:uiJby,
3) . ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 11łJtsłuŻlby w jednJostkachochroOIly przeciw,porżarowej przy w}"lmnywaniu czynnośoi o charakte ~ '
rZe oper acyjno- techrii~znym.

2. WarUlIle'k określo.ny Vi ust. 1 pkt 2 nie jest wymagany, jeżeIJ fUnkcjonariusz pożarnictwa został zwol niony ze sł1u~by lub z pracy, kltórą wyk'onywał po !Zwolnieniu ze słuiJby w jednostkaćh ochrony przęcliwpożaro
wej, z poWlod:u inwaHdzrtwa.
r§ 10. 1. :l!ołnier'z zaw'od,~wy oraz fu~nkcjronariusz _ Mi
Hcji Obywatelskiej, organów bezpieczeństwa ' puoliczneg'o
i Służby Więziennej, rcwolniony ze służby, nabywa prawo
do emerytury, jeżeli Sipe'łnia łącznie naJSitępujące warunki :
osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla'kob.ielt i 60 lat dla mężczyzn w czasie służby w,ojsko'Wej, w Milicji Obywatelskiej, w organach Ibezpieczeń
stwa publiczneg,o, .służby więziennej , bą{iź w czasie
:zatrudnienia wyk.onywanego po zwolnień:iruz Itej służ
by, bądź w ciągu 5 lat po 'zwolnieni'llze służby lub
ustaniu zatrudl!1!ielIliia,
.
2) ma wymagany okres za1tnidnienia, w tym co najmniej 15 ·lat tej służby.

1)

2. Przepis · § 4 uslt. 2 stosuje
§ 1h

'rytury,

się

,odpow,iednio.

FunkcjonaTirusz celny nabywa praWlo do emewarunki:

jeżeli . spełnia łącznie następujące

osiągnął wiek emerytalny wynoszący : 55 lat. d~a kobiert i 60 lat dla mężczyzn w czaosie zartlrudnienia w
organach adminisrtracji celnej,
2) ma wymagany orkreszatrudnienia, w tym CQ najmniej
15 lat , pracy w organach administracji celnej.

1)

2) wiek emeryta:lny osiągnął w czas:ie wykonywania
prac wym.iendonych w dziale III wyka'LU B lub w
okresie zatrudnienia, do 'krtórego skierowany został
S'tosownie do zalecenia le/karza,
/

§ 12. 1. Pracownik 'Wykonujący działalność twórczą
lub arltysltycrzną w rozumienilU przea>iS'ów o zaopa!trzeniru
emerytalnym twórców i ich rodlzin rnabywa' prawo do
emerytury, jeżeH spełnia łąc2Jnie następujące warunki:

3) ma wymagany okrres ' zatrudnienia, w Itym co najmniej 15 lat pracy wymienionej , W dziale lU wykazq

' l)

a.'

IOsiągnął wie'k emerytalny wyno;'Szący dla :
a) tancerza, akrobaty, gimnastyka, ekwilibrysty, kaskadera - 40 lat dla kobiet 45 lat dla mężczyzn,

...

-
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b) s,olisfy wokali'Sty, muzyka grającego na inst'r umen'lach dętych, tresera z'w-ierząit drapieżnych ----: 45 lat
dla kobiet i 50 lat dla Ił}ężczyzn,
c) ar1tysty chóru, żonglera, komika cyrkowego, aktora teatru lalek ~ 50 lat dla !kobiet i 55 lat dla
mężczyzn,

d) aktorki, dyrygentki ---:- 55 lat,
e) muzyka: grającego na instrumentach smyczkowych,
perkusyjnych oa-az klawiszowych, operatora obrarzu
, filmoweg'o, fotografika - 55 lat dla kohiet i 60 lat
dla mę żcrzyzn ,
2) wiek emerytalny 'Os,iągnął w czasie ' zatrudnienia lub
w ciągu 5 lat od ustania zatT'udnien'ia,
. 3) ma wymagany okres zaltrudn~enia, w tym ClO najmniej 15 lat działaInośc.i twórczej lubartYstyc:hnej.
2. Przepis § 4 IUSt. 2 stosuje się odpowiednio.
,§ 13. Dziennikarz zaltrudniony w ,redak,cjach, d2)ienników, cza Slopism , w radiu, telewizji oraz w agencjach
prasowych, infonnacyjlIlych, publicYlstyczmych albo fotografioznych, iobjęty układem ' zbiorowym pracy dzienlIlikarzy, nabywa prawo do emerytua-y, jeżeli spełnia łącznie
następujące warunki: ,
1) osiągnął wiek emerytalny wynosżący: 55 lat dla kobieli: i ... 60 lat dla mężczyzn ' w czasie wykonywania
pracy dziennikarskiej,
2) ma wymagany O'kreszatrudnienia, W tym co najmniej 15 lat pracy dziennikarskiej.

Pracowni.k Najwyższej Izby Kontrloli nabywa
praW'o do emerytury, jeżeli Slpełnia łącznie następujące
. warun'ki:
1) osiągnął wiek emerytalny wyllloszący:55 lat dla kobiet i 60 lat dla: mężczyzn w czasie zatrudnienria w
Najwyżsrzej Izbie .Kontroli.
2) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 'lat 'P'r~y w NajwYŻSlZej Izbie Kontroli.

prawo do w,z rostu tej emeryt'Ulry lub renlty .Q 1ÓG/o podstawy jej wymidiru, jeżeli co najmniej przez 15 lat wylmnywał ip race
lub !pełnH służbę, o 'k tórych mowa
w § 4 i 10.
2. Pracownik lllib funkcjonariusz, który nabył praw?
d,o emerytury lub relIlty inwalidzkiej, ' ma prawo do wz,roIs,bu tej emerytmy IUlb renlty'O 15% pod.Sltawy jej wymiaru,
je'żeH co najmniej przez 15 lat wykonywał prace lub peł~
IIliil służlbę, o ik,tórych mowa w § 5-9, 11-13 oraz W dziale I Wykd1ZU C. .
,
§ 17. Pracownik, który wykonywał co najmmeJ przez
15 lat działalność tWó["C2:ą lub arttystyczną w I1QrLumieri'iu
przepisów () zaopaltrzelIliu emerytalnym twórców i ich rod2)jn, nie wymienioną w ~12, ma praw,o do wzrostu emerytury lub. renty inwalidzkiej 6 15GlopodSitawy jej wymiaru.
,§ 18. Pracownik, który wyk,ooywał 'p rzez okres co
najmn'iej 25 lat !prace w p01l"tach morskich oraz w budownictwie lubtprzemyśle materiałów budowlanych, w
tym przel.l okres co najmniej 15 lat !prace w szczególnych
wallunkach !lub w s~zególnym charakteź1ze, wymienione
w dzia:I.e II i III wykam C, nabywa prawo do .wzrostu
emerytury o 15% podstawy jej wymiaru.
Rozdział

Przepisy

przejściowe

4
i

końcowe.

§ 14.

§ 15. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik
pedagogiczny wykolliujący pracę nauczycielską wymien/ioną w a'rt. l ;pM 1-7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -oKarta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19, Nr 25,
,poz; 287, Nr 31. poz. 2-14 i z 1983 T. Nr 5, poz. 33), okre, śloną w tej ustawie jako praca zaliczona d<o I kategorii
z.atrudnienia, nabywa ,p rawo do emerytury na zasadach
. ,~kre'ślonych w § 4i jest uwa1żany za wykonującego ' prace
w sz'czególnym charakterze.
Rozdział

3

§ 19. 1. Przy 'ustalaniu okresów pracy, olkt6rych
mowa w § 2,_uwzglę1dnia się również okresy takiej pracy
(słuŻiby), wykonywanej przed dniem wejścia w życie roz:'
porządzenia.

2. Prace dOitychczas zalicrzone do I kategorii z at,ru d "
nlienia w rOrzJpOrządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja
1979 r. w sjprawie pierwszej kategorii zatrudnienia (Dz. U.
z .1979 r. ~r 13, !poz. 86 i z 1981 'L
32, [poz. 186) uważa
się za prace , wy\konywane w
szczególnych. warunkach,
o których mowa w § 4.

Nr

§ 20. Osoba, 'któ1l"a milbyła uprawnienie do zwięks:ze
nia emerytury lub renty inwalidzkiej na podstaWie przeIp isów dotychczasowych, zachowuje to uprawnienie, 'Z tym
że rz.amiaslt dotychczasowego zwiększenia przyznaje się
jej W2'JFost emerytury lub renty inwalidZkiej w wysokości
wynrikającej z rozporządzenia.
I§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie 'z dniem
,szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.

Wzrost emerytur i rent.
§ 16. 1. Pracownik, żołnie~z lub funkcJonariusz, który
nabył prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej, ma

Prezes Rady Ministrów: w z.

i.

ogło- '

Obodowski

Załącznik

do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 .lutego 1983 r.
(poz. 43)

WYKAZ

A

Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do D1zszego
wzrostu emerytury lub renty inwalidz~iej.
J;>ział

I. W górnictwie

1. Prace ,p od ziemią
2. Wydobywanie odkrywkowe węgla brunatnego, piasku
podsadZikowego, anhydrytu i gIpsu
3.' Wydobywan'ie,obi,ó'bka i 'przeróbka .s urowtówskalnych oraz wydobywanie 'r opy naft.owej i gazu

wiekuemery~alDego

oraz do

4. .Plrace wiertn.icze, geofizyczne, hydrogeologiczne i geoderzyjne przy poszukiwaniu surowców i wody \
5. Ptrzeróbika mechan'icz.na węgla
6. Produkcja brykie:tów z węgla
7. Prace na oddziałach prażalni łupków
8 .. Prace na Ziwałowis'kach gornicźych, hutniczych ,j elektrociepłowniczych.
.
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II. W energetyce,

Prace przy wyt~~rzaIiiu J przesyłaniu energm elektryc2lllej ,i 'Clieip'l nej oraz przy morutażu, remoncie
li ekJSploaitacji UlfZądzeń eletktroenergetycznych [ Ciepll:Q.ych. '
' ~
Dział

III., W hutnictwie i

metalowym

i w Le l k i e p i e c e

S p i e'k a l n li e ru d
1.

przemyśle

SOIfItowaIllie,~rzygotowywanie

i

ładowani e

wsadu

2. SpiekaTIiie rrud i sortowmi-e Slpieku
/

3.

A.

ROIZładunek,

rlo1ł.rY'chi

przygotowanie i nC!iIIliar

Obsługa urządzeń

materiałów

W'Sa-

wielik'i ego pieca

5. Obsługa nagrzewniic
6. RoZlewanie, roZlbijanie,

ładowanIe

i transport surówki

<i żużla wielkopiecowego

7. Odlbieranie
piecowy.

pyłu

z

urządzeń odpylających

gaz wielko-

Rozładunek ~

przygotowywanie wsadu
mieszalników surówkJ.
Obsługa pieców sltalowniczych, przygotO'Wywanie do
rozlewania li ,rozlewanie stali 'oralZ apretura wlewków.
Obsług,a '

p r a s ,o w n i e,
c i ą g a Ir n i e,
mło'
Wal c own i e,
elementów dla
townie
oraz p 'r odukcja
k o l e jn li et 'IV a
Obsługa walcarek li ciągarek maz~ urządzeń
<:zych w walaowni i ciągami
12. WyfkańCLalli e wyrobó:w walcowarnych i ciągnionych
13. Oczyszczanie kanałów i prze'WJ()dów gazowych
14. ObSługa pieców grzewczych, młotów, ;pras, kuźniarek,
walcarek obręczy [ kół, walcarek gwintów i wQert.eł,
ręcma obróbka na gorąco oralZ regeneracja op;rzy-

rządowania kuźniczego .

P r Q du k c j a
k t r o d" rur
pów

w
i

ę g l i k qw
s p i e k ił n y c h,
e I ewal c z ak ó 'wora z ż e I a z o s t 0'-

Obsługa UlfZąda.eń

do przygotowywania li prasowani a

proszkóW\
16.

Obsługa

pieców slPiekalniczych ' i obróbka k,oJ,lcowa

węglików

t 7.

oraz

p r z e t wór s-t w o

ołowiu

35. Produkcja ji przetwó,rstwo- kadmu36. PmdUikcja, przetwórst wo ołowiu or~ lp owlekani e oIowiem; ołowiowa:nie blach ocynkowanych.

Produ .kcja miedzi i odzysk metali

37. Produkcja i przeit wórstw.o hutnicze miedzi
38. Przerób z~omu meltali w zakładach hUJtniczych
pomooni- , 39. Chemic~ny i elek'trochemiczny ,odzysk metali. ,
'
Produkcja alum ,i ni 'u m

11.

15.

25. Czyszczenie przewodów, chłodnic ,i k-anałów
26. Obsługa pieców iprażallIlliczych i Sjpiekalnych, młynów,
suszami i urządzeń sortujących, ,od,pylni oraz urzą
d.zeń pomocniczych
27, Czyszczenie kanałów;
28. Obsługa pieców des't ylacyjnych, szybowych, pieców
do pOOdukcji 'pyłów, rafinacyjnych i re'kItyftkacyjnych,
pieców Thede 'Wraz z ich urZądzeniami pomocniczyw or~ lObsługa pieców do 'Przet~iania złomu cynkowego i przesiewalni pyłu cynkowego
'
29. Przygotowywańie 'wsad.u
30. Obsługa odJpj'llni i ocżysrLCzame kanałów
31. Obsługa ag'r egat ów d urządzeń do ługowania koncentratów i tlelllku cynku, oczyszczanie fIOztworów
elektroHzy cyńku
32. Obsługa pieców tO'})ielnych
33. Obsługa wanien e,lektflOlJJtycznych
34. Obsługa pieców pflOdukcyjnych, odpylni 'pakowanie
IbieH cynikowej.
Produkcja
i kad mu

Stalownie
8.
9.
10.

Poz. 43

40. Prace· wykonywane w zakładach produkujących aluminium.
Od c y n o w a n i e b l a c h y
wanie platerów

Od lewani e
żelaznych

t a I I w a, i rur
IS

ż

e I i w a,

'm, e t a l i

n i e-

21. p.rzygotowywanie mas ' formierskich i prace formierzy
oraz rdzeniarzy
22. Obsługa żeliwiaków, rozlewnQ i ich urządrzeń pomocniczych
,
23. Wybijanie, Qczyszczanie i wYkańczanie .odlewów.
P rio d u k c j a U e n k u c

yn k u

i cy nk u

/

24. Obsługa ;pieców przewarowych i spiekanych ' wahadł, o 
wO ~QibIiotowych wraz z ich urządzeniami p ómocnkzymióTa'zotsługa urządzeń krruszących i odipylni

łe

j

o d m i e d z io-

41. Prace przy ługQwaniu oraz elektrolizie cyny i miedZIi
42. Obsługa pieców i odpylni.

Odlewnie
stopów
43.

Obsługa

metali

nieżelaznycb

ich

pieców raf<inacyjnych, topie'l nych, formierni,
i odlewniczych.

urzą<lzeńodpylających

Obsługa urządzeń

do Jpr,odukcji rdz-eni eI ekJtrod owych,
przygotowywanie masy otUJlinowej,produJkcja . elektrod
18. Obsługa urządzeń podstawowych i pomocniczych w
spa'w alniach li 1ZgIf,z ewalniach rur i walczaków
19. Przygotowywanie wsadu do produkcji żelazosbopów
20. Obsługa pieców i ich urządzeń pomocniczych.

bia

P 'r zeróbka
44.
45.

plastyczna

metali

Ob'sługa
Obsługa

!pieców do podgrzewania i ,dbróbki ciepln~j
a'g Tegatów dQ walcowania, tłoczenia i ciąg
nienli a wraz 'z urządzeniami pomocniczymi i wYkań
czającymi

46.

Obsługa urządzeń

P r od u k c j a

do, trawienia.

u 'b Q c z n a

ni e t al i

c h e m i k aj i i

47. ProduJkcja talu, proszków metali ,i niemetali ,oraz
wyrobów spiekanych z tych proszków.
Hutnictwo

UTzą9.zeń kruszących, separatorów magnetycznych i przemiałowych
49. Obsługa pieców o brot.owych i elektrycznych wraz
z urządzeniami 'pomocnk zymi (odpylni). ,

48.

.obsługa

żelazoniklu

/

-
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WzbQgacanie mec'haniczne i flQtacja rud
metali
Obsługa urządzeń kruszących, sortujących, Qsadz.arek,
losadników, .filtrów i suszarni Qraz urządzeń do przeróbki QdpadQwych surowców metali nieżelaznych
51. Obsługa maszyn flotacyjnych i urządzeń pomocniczych
52. Produkcja ksanrtogenianu krys-talicznegQ.

50-.

KQksQchemia
53. Obsługa urządzeń węglQwni
54. Obsługa pieców koksowniczych
55. Obsługa urządzeń s ort OWlJli k,OIksu oraz prace ładQ
waczy kQksu
56. PrQd~cja węglopochodnych oraz prace ładQwaczy
prod uMów węglopochQdn ych.
P r .Q d u k c j a f e l e k t r Q d
wę g l Q W Y c h,
aktywnegO' i katalizatQrów

w

ę

gla

57. Kalcynacja elektrod węglowych
58. Mielenie surQWCÓW węglowych Qraz produkcja pyłów ,
odlewniczych
59. PTZyg,otQwywalIlie surQwców
węglQwych,
przerób
oiastaelektrodQwego i f.ormQwanie elektrod, węglQ
wychi
60. Wypalanie elekItrod węglQwych
.61. Obróbka Iwńcowa elektrod węglQwych
162. Grafityzacja elektrQd węglQwych
63. Przygotowywanie mas eh~ktrodowych
64. ProdUikcja droibnych elekJtlfQd węg!.Qwych
65. PrO'dulkcja płyt i płytek s:zczotkawych
66. Aktywacja węgli dwutlenkiem siarki.
P r a c e róż n e w h u t n i c t w i e
metalQwym
67.

Obsługa

i w pT z e m y

ś

le

pieców grzewczych i Qbróbka cieplna, transna gorąco oraz transPQrt wewnętrzny
międrz.y Sitanowisikami pracy w wydziałach, w których
wykonYWalIle prace wymienione są w wykazie
68. Przerób żużla wielk'opiecQwegQ, stalQwniczegO' ,i ·żela
zastOlPQWegO'Qraz eks'ploatacja hałd
69. Tłoczenie gWQździ, nitów ,qraz Qbsfuga autQmatów dO'
produlkcj,i drutu IwlczasfegQ lub wyrQbów z drutu
70. Nabijanie nagO'rąoodbręczy na beczki meltalQwe Qraz
gięcie prętów przy produkc jli łańcuchów
71. MetalizQwanie natryskowe
72. Malowanie minią
73. EmaliQwanie
74. Pokrywanie wyrQbów metalQwych masami bitumicz. nymi
75. Obsługastanowisik QgniQwych w prQdukcji żarówek,
świetlówek, lamp radiQwych ,i tp.
76. Prace w hartowniach i wytrawialniach, praca ocynkQwaczy, QcynQwaczy, kadmQwaczy Qraz galwanizerów - cynikiem, miedzią, chrQmem, kadmem .j niklem
77. PQwlekanie na gorącO' metalami kolorowymi lu'b tw.orzywami S'ztucZlIlymi
78. SzlifQwanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi meta'!.owych marz polerowanie mechaniczne
79. Kucie ręczne w kużniach przemysłowych 'Oraz obsłu
ga młotów mechanicznych
80. Piaskowanie na sucho i śrutQwanie wewnątrz komór
'8J. P,race w hamowniach 'przy próbach silników spalinowych
!pont

ma,teriałów

PQz. 43

82. Prace ślusarskie przy remoncie wewnątrz cystern
,83. LutQwanie płyt, blach i przewQdów QłQwianych Qraz
metali nie.żelaznych
84. Obsługa, remont prQstowników i aparaJtury rtęciowej,
ich.olpróżlIlianie, O'Czyszczanie i napełnianie rtęcią
85. Obsługa gazogeneratQrów
86. Obsługa su'wnio
87. Prace przy produkcji łQżysk toc!znych
88. Prace .pll'zy prQd'uikcji kabli
89. Prace przy wytwarzaniu ,Qgniw galwanicznych
90. Prace wykQnywane bezPQśredniQ przy · budQwie i remO'ncie statków na stan Qwiskach znajdujących się na
tych siatkach, pQchylniach, dokach i rprzy nabrzeżach.
Dział

IV. W chemii

1. PrQ(iu'kcja chlorowców i związków chl,orowcQPochQdlIlych nieQrgan!i cznych
2.WydQbywanie, produkcja li Qbróbka ,s iarki oraz produkcja nie organicznych
organicznychzwiąz'ków
siarłd

3. Produkcja kwasów nieorganicznych; bezwodn'i ków
kwasów i ich zWlią.zków
4. Pr,Qdukcja sody d innych węglanów, kredy, ługów
i wodQr'Otlenków
5. PI1odu'kcja meltalicznegO' SQdu i arsenu
6. Produkcja .zwią~ów antymQnu, arsenu, baru, bQru,
chrQmu, cyniku, kadmu, kQbaltu, manganu, miedzi, molibdenu, niklu, 'dęci, 'OłO'wiu, str <mt u, wanadu, WQIframlU
7. Prlodukcja azydków, arnidków, rodan'ków i nadtlenków
8. P'rodulk.c ja nawQzów s~tucznych 'oraz i~nych wyrobów
'c hemicznych 'Otrzymywanych na tej samej ba,ziecQ
nawQzy s~tucZrIle
9. Produkcja karbidu
10. PrQdukcja SQIi iSQlanki
11. Produkcja gazów technicznych
napełnianie butli
gazami technicznymi.
.
12. PrQdukcja pigmentów, mielenie pigmentów, rpółpro
du'kiŁÓ'w i surowców mineralnych dO' ipI1Qdukcji ba'r wników, pigmentó..w i farb
'
13. Produkcja krzemu" związików krzemu, związków krzemO'Prgandcznych, s'Orben.tów i hopkalitu, prodUlkc'ja
wyrobów ,z miki
14. Hr'Qdu'kcja Qrganicznych i nieQrganicznych związków
fosf.Qn
1,5 . Produkcja związków metaloQrgCł'nicznych i 'katalizatQróW
16. ~fiOdukcja wyrobów lalk ierow}'ch, farb suchych i grafIcznych oraz surowców, póllprooukJtów li ś'I1Qdików PO'_
mQcniczych dO' ich. wytwarzania
'
17. Prauukcja i przetwórstwO' żywic i two~zyw s~tuC'l.
nych oraz prQdukcja 'Sur.owców, półproduktów i śrQd
ków PQmQcniczych stos'Owanych dO' ich pr'odukcji
i !przetwórstwa, produkcja wosków i woskoli
18. Hrodukcja klejów, kitów 'Oraz sur'Qwców, l.p9łprQduk
It ów i ś.rodków p'Omocniczych dO' ich wytwarzania
19. Przetwórstwo, magazynQwanie, przepompowywanie,
przeładunek, trans'PQr,t oraz dyst.rybucja ropy naftowej i jej produktów
20. PrQdukcja i przetwórstwo kauczu:ku marz. p>l'Odukcja
IS urowców, półproduktów ,i śr·odków PQmQcniczych
stQsowanych dO' ich produk'c jii przetwórstwa kauczuku
21. Produkcja i przetwórstwO' wyrQbów gumowych, ebQnttQwycb ordZ półproduktów iśrQdków PQmQoniczvch
dO' tych wyrobów; produkcja sadzy
22. Pr'Qdukcja włókien chemicZ!Ilych, półpTQdu'kltów dO'
wyrobu włókien chemicznych oraz innych produktów
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wyitwll'I"zanych na tej samej ba'zie 00 włókna che3~ Prace mdszynistów ciE~żikich maJszyn budowlanych lub .
miczne, prodUikcja i przeltwórstwo włókien szklanych,
drogowych\
Iprod~cja fol!ii podłoż,owej i rtaśmymagnetycznej
4. :Prace zbrojarskie i betoniarskie
23. Pvod:ukcja leków, lPółproduiMów, środków kontrasto5. Prace przy montażu konstrukcji metalowych (na '
wych, premJ.k1Sów, nici chirurgiC7Jnych ,i sprzętu mewysokości
6. Plrace malarsk'ie konstmkcjj na wysokości
dyczneg'o -jednarazowego użytku
24. Produkcja środków hlglienicZlIlosanitarno-ochronnych
7. P,race pr,zy wY'konywaniu koostrukcji nabrzeży, falo·c hronów oraz innych budowli hydrotechnicznych w
oraz półproduiktów do ich wyrobu
25. ProdUJkcja chemicznych środków gaśniczych
nawodni,onych wyk,opach lub na styku wOda - ląd
26. Produkcja pestycydów oraz innych prepaTa'1ów che8. Prace cykliniarskie
micznych stosowanych do ,ocbvony roś.l!in, dezynfekcji,
9. Prace delkarskie
10. Prace kamieniatrskie
dezynsekcji i derraltyzacji
27. Produkcja ~ mater'iałów wybuchowych, śmdków strza- - 11. Prace przy produkcji ma'ter,iałów ogn'iotrwałych oraz
ł'owych, elemenltów do środków .strzałowych, wyrowyrobów ceramicznych
bów 'Pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowanie
12. Prace przy produkcji materiałów azbestowo-cementowych
28. Produkcja barwników" półprodukt<;>w oraz pwdukcja
środków pomocniczych 's tosowanych w farbiarstwie,
13. P.race przy prod'uikcji wymbów. z włókien mineral ~
nych z zas:tosowaniem klejów zawierających rozpuszwłókiennictw!ie i przemyśle skórzanym
czalniki organiCznel
29~ Termiczna obróbka węgla oraz przetwórStwo pI1Oduktów otrzymywanych w tych procesa'ch
.
14. Prace przy iPfIOdukcji cementu
15. Prace przy pr,odukcji het'onu Ik ruszywowego
30. Wylwarzan[e i oczyszczanie gazu syntezowego oraz
16. Prace przy produkcj'i wapna
produkcja amoniaku '! metanolu
31. Pwdukcja acetylenu _ i przemysłowy pr'zerób acety17. Prace przy produkcji gi,psu półmo'kreg'o
18. Prace P a!l aczy pieców do wypalania i ,palaczy s'uszanl
lenu
32. Produkcja nitTO'związków, amin oraz organicznych 19. Plrace przy prOd'UJkcji wyrobów ze szkła kryształo
wego
zwią:lik.ów azotu
33. Pr·odukcja estrów, allmhoU, aldehydów, /' ketonów, 20. Wypalanie, ściągaillie :i mielenie dolomitu 'or.az przygotowanie masy dolomitowej
eterów, tlenkÓw organ!icroych i chlorowcopochodnych
-organicznych, produkcja kwasów organicznych ,i bez- 21. Prooukcja elemenl!.ów budowlanych z pyłów dymnicowycn.
'
wodnIków kwasów organicznych oraz produkcja sali
kwasów ·organicznych, Ip rodu'kcja i przetwórSltwo
Dział VI.. W leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierzwią7JkÓ'W aromatycznych, prodUkcja !płynów hamu[~
niczym
cowych i .chłodniczych
34. Produkcja mateTiiał6wś'W'iatłoczułych, fotQchemika1. Prace drwali
·liów oraz ,ich regenera'cja
.
2. P'race 'Przy zrywce
wywózce drewna z lasu
35. Produkcja w skali przem}"słowej 'OdC2;yriników che~
3. Obsługa urządzeń do mechaniómego rozdrabniania
micznych
drewna ~produkcja zrębków)
36. PnetwÓffitwo kości i tłuszczów technicznych
4. Prace .przy suchej destylacji drewna i węgla aik\tyw37. Utylizacja oraz niszczenie odpadów chemicznych
nego
i biol,og1cZlllych
_
/
5. Impregillowaniedrewna metodą dyfuzyjną
ręczną
38. Prace anit ykorozyjne ,i termoizolacyjne urządzeń i in'oraz wybielanie wikildny
stalacji technologicznyc:h
6. Impregnowanie płyt pilśniowych bjlIdzo twardych
39, Oczyszczanie aolbo nalPrawianie aparatów lub pojemolejami z har,towcinieril
niików (np. cysterrn, ~bIomików itp.) po produkitach
7. Prace w klejowniach z uŻyCliem klejów zawierają
Itoksycznych, żrących i parzących 'OIa'Z prace wecych rrozpuszczalnik'i organiczne
wnątrz cystern, kotłów, zbi orlltików , aparatów i kana- - 8. p.oliturowanie ręCZllle
łów technolog'i cznych
9. ProduikcJa masy zapałczanej zawierającej fosfor, dwu~ 40. Prace
magazynowe,
załadunkowe,
rozładunk:owe,
chr,omian 'Potasu, biel cynkową, siarkę oraz dwutletranslPO<It oraZ konfekcjonowanie 'surowców, półpw
nek magnezu
duktów i . wyrobów g,otowych - pylistych, toksycz10. Rozdrabnianie gliny 'i kaolinu do produkcji 'ołówików
nych, żrących, parzących i wybuchowych
11. Wyładowywanie dyfuzorów przy ekstrakcji garb41. Prace na instalacjach doświadrozalnych w przemyśle
n'i ków
chemicznym
.
l2. -Prace łarloowaczypieców Ipirytowych, piecowych pi42. Wyil:warzanie elementów s:zJklanych ~o aparatury cheryt:u, aparartowychsiaT'kowni
micznej
13. Roztwarzanie surowców; włókinis'tych metodą siarcza- ·...
43. Prace ratownilków rat,oWlllictwa chemicznego
nową i siarczynową 'W oddziałilch warzelni
44. Produkcja . chemicmych środków poortocniczych nie
14. Wytwarzanie kwasów i ługów warzelnych
wymienionych w . dzia1e IV, wytwarzanych z użyciem
15. Wy'twaTzanie chemicznych środków bielących
bietoksycznych SUrlowców lub pÓhproduklÓw . .
lenie mas włóknistych,
.
16. Produkcja oleju talowego i węglanu wapn'ia
17. Hydrotermiczna obróbka drewna.
Dział V.
W budownictwie j ' przemyśle materiałów
budowlanych
Dział VII. W przemyśle lekkim
1. Roboty wodnokana,liizacyjne QUiZ budowa rurocriągów
w , głębokich wykopach
,2. Budowa' oraz remont chłodni .kominowych. i kominów
przemysłowych

1. Obróbka surowców włókienniczych i ich, przędzenie
2. Oozyszczanie i ostrzenie walców zgrzebla.rek
3.Qdlewanieołowianelk, lutowani'e·oraz formowan'ię '
grzebieni czesalniczych i urządzeń igielnych

-
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4. Prace przy produkcji i . wykańczaniu wyrobów włó
kienniczych
5. _Prac~ na oddziałach filców 'i wyrobów kapeluszniczych
6. Prace na oddziałach 'płyt i kształtek tapicerskich oraz
impregnacja wyrobów technicrznych
7. Prodlukcja tkanin !P'o~lekanych, gumowanych i _ wyrabów z tych ' tJkanin
ę. Obsługa urrządzeń- do .p rasowania, klejenia j . wykrawania wyrobów w przemyśle .odzież,owym
9 . .Prace wykonywane w zaikładach przetwatrzających
azbest
10. Prace w magazynach rskór surowych (garbarn:ie, skup)
H. Prace przy garbowaniu i wykańczaniu skór
12. Produkcja spodów obuwniczych ze s'kóry, gumy
,'i tworzyw sztucznych oraz klejenie ' .i powlekanie tkanin obuwniczych
13. /Prace prrzy przygot'owywaniu klejów toksycznych
idnnych środków chemk'Znych do produkcji wy,w bów
przemysłu skórzanego
14. Prace związane ze szlifowaniem, klejeniem i wykań czaniem wyr'obów przemysłu skórzanego
'
15, Przetwór,stwo i utylizacja odpadów z. tworzyw sztuc Z"
nych, włókiennic~yc~, skórrzanych imakula'tury.
Dział

VIII. W transporcie i

łączności

rransp-ort
i wyładunk<owe oraz przesypkich, pylistych, toksycznych,
żrących llllb parzących w traIlSiporcie
1. Prace kieTowców samochodów cięża'rowych o dopuszczalnymoiężarze ci1.łkow'itym powyżej 3,5 t.ony, spe .:
cjaEZ'owanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdówC'Zronowych 'ł ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15,
samochodów U/pI'zywilejowanych w 'r uchu w rozumieniu przepisów o ruchu na dr.ogach publicznych, tlr olej'busów i motorniczych tramwajów
3. Prace klewwców ciągników, k'ombajnów lub pojazdów gąsienicowych
4. 'prace na statkach morskich w żegludze międzynaro
dowej ,i w polskJm Taitownictwie okrętowym - pracown'icy wpisa,ni na liSil:ę członków ~ałogi tych
statków
.
5. Prace na sia,tkach żeglugi. śródlądowej (pracownicy
zaHczeni do peTsonelu pływającego, z wyjątkiem za- trudnionych' sezolloowo)
/ 6. Prace na jednostkach pływających w portach morskich i w, S<toC'Zniach mo.rsk'ich
7. Prace na torach wodnych i łowiskach morskich
a.Prace prlZy regeneracji paliw płynnych i cCizys'zczaniu
/ wód balasItowych na statkach
9. Prace rybaków morskich
10. - Cumowanie stat~ów
i 1. Prace przeładunkowe w portach i stoczniach (łącznie
z pracam!i,.. trymelr ów, s7Jtauerów oraz obsługą . urzą 
dzeń przeładunkowych,
sprzętu
zmechanizowanego
1.

Ciężkie

ładunek

i

prace

załadunkowe

materiałów

składów)

12. Prace na statkach . żeglugi powietrznęj oraz prace
związane z be'z.pośrednią .obsługą samolotów na płycie
lotnislta.
13. Prace zakładowych służb kolejowych bezpośredn'io
związane '? ut'rzyma:niem. TUchurpociągów
14. · P'race konduktorów wagonów sypialnych
15. Prace przy ,remoncie parowozóW nag,orąoo
16. Prace cZy'Śckieł!i palenisk, popielników
dymnic
parowozowych .

Poz. 43

17. Prace ra,Łownicze brzegowych stacji ratownIctwa mOlrsk'iego, wykonywane · na jednostkach pływających
Ord'Z z lądu.
Łączność

18. Prace, radi~telegrafistów, radioteleJonistów, telegrafistów i teletypistów oraz ,radi'ooperatorów kontroli
emisj'i radiowej
19. 'Prace telefoIllistek central międzymiastowych i miej. scowych w urzędach poczt,owo-telekomunikacyjnych
i teIek,omunikacyjnych
20. Montaż, . konserwa-cj.a -i remo:nJt: linii !kablowych oraz
telefonic:wych l!inii napowietrznyCh
21. Pracownicy poczt ruchomych
·22. Prace .doręczycieli przesyłek pocztowych i' teIegra- ,
mów, którzy nie używają do pra'c y samochodów.
Dział

IX. W gospodarce komunalnej

1. Prace 'w kanałach ' ściekowych
2. Oczyszczanie ścieków i •f.mrów otwartych
3. Prace prrzy wywozie ' nieczystości stałych ~ płynnych
,Of,(iz rprace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości, a także prace przy pryzmach kompostowych
z nieczystości miejskich
4. Prace asfalciarzy [przy gotowaniu asfaltu
5. Prace bitumiaizy, i przy ,pI'odukcji asfaltobetonu
6. Prace brukarzy
1. :P race kominiarzy.
Ddał

X. W rolnictwie i

przemyśle rolno-spożywczym

1. Prace przy zakładaniu urządzeń melioracyjnych
2. Prace rybaków jezior,owych prowadzących połowy
cały rok
' '
3. Prace w fabTykach tytoniu : przenoszenie, sortowanie
i rozdTaibn,iame tytoniu
4: Ohshiga komór fermentacyjnych 'oraz . prażalI'ek w
' przemyśle tytoniowym
5. Zapakowywanie i r,ozpakowywanie liści tytoniu
6. Pf10dukcja SuChego l-o d u
'
7. Prace w chłodniach ) składowych i przyzakładowych
o , temperaturze wewnętrznej 1P0niżej O°C
a. Prace wykonywane be11pQ:średnio przy uboju zwierząt
9. Prace wylkbnywane beŹipośrednIo przy utyl'izacj,i surowców zwierzęcych
.
10. Prace przy wytwarzaniu mąki. kasz, płatków i śruty
11. P.race przy wypieku pieczywa
12. Prace przy ekstrakcji, filtoracji i destylacji olejów
roślinnych oraz hydrolizie , ł)iafka TośHnnego
13. Prace przy obsłud.ze pras filtrącyjnych, wirówek i suszare~ w przemyśle drożdż,owym i pjwowaI1skim
14. Prace przy ręcznym przerobie masy karmelowej, chał
wowej i sezamowej oraz tłoczenie kuchu ' kakaowego
na- prasach
.
15. Prace przy bezpośredniej produkcji w zakładach przetwórstwa ryb
.~
16._ Prace przy mieleniu ziół oraz produkcji alkaloidów.
Dział

XI. W

przemyśle

poligraficznym

1. Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego i form
drukowych ze stopu d-rulk.arskiego
, 2. Prqcesy składu.z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych
3. Be'lopośrednia obsługa aparatów Tepr-o dukcyjnych w
drukarniach oraz produkcja i obróbka druka,rskich
form .lk.o,piowych i form drukowych .
4. Dnikbwanie iusziachetnianie druków
5. Beą,oś,redniaobsługa maszyn i-urządzeń do składania
(łaman-ia) arkuszypapien1, kfajania papieru i wyro-

.'

\

Dziennik Ustaw . Nr 8

-

baw ipoligTaficmych marz d,o oprawy wyrobów poli- '
:g·rafiC7JIlych w drukamiach
6. Regeneracja ksylenu i toluenu
.
7. Mielenie i 'Przyyotowywaniebarwników, farb proszko~
wych ,i drukowych zaWierających ołów d !kobalt.

XII_ W służbie zdrowia i opiece społecznej
l.P'race na odk:iziałach: intensywnejo.pieki medycznej,
anestezjologii, psychiat'ryczn~h i odwykowych. onko1ogicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć
·wlbe2Jpośrednim k!ontakaie z pacjentami
2~ Prace w zespołach operacyjnych d~cyplin zabiegowych oraz prace lekaT2:y stom ato'logów.
3. Prace w prosektoriach i zakładach anat.omOlpatologicz.nych, histO'pato.log.ic'Zn~h i medycyny sądowej.
4.P.race w zespołach ' pomocy doraźnej ,p ogotowia raJtunikowego ,oraz medycznego raltown'i ctwa góm1iczego
5. Pra.ce w domach pomocy społecznej dla nieule~zalnie
i przewlekle chorych, ' umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo nied.or<OzwJnlięt~h dzieci.
6. Prace pmy pobieraniu prób i pomiarach w walf'unkach
i na stanowiskach pracy ' szkodliwych dla zdI1owia,
wykonywane przez personel stacji sanitam'O-epide-'
lffiii.ologJcznych oraz laboratoriówśrodowislkowych.

Dział

J?ział

XIII. . W zespołach formujących
1. Formowanie szkła płaskiego
2. W aloowanie s~ła płaskiego
3. Formowanie wywbów szlklanych

szkło.

Układanie wyrobów szklanych w komorowych piecach odpręźalniczych
5. Prostowanie płyt szk'1anych
6. Zestawianie surowców szklarskich, preparacji
le-

4.

piSZCTL

7.
8.
9.
10;
11.

'f.opIienJe
Gięcie

sikła

szkła

Grawerowanie s7Jkła
Szlifowanie szkła
Polerowanie sZkła
12. .Maszynowe i ręczne zdobi,enlie s'zkła
13. KrojenJe szkła
14. Klejenie szkła "
15. Produkcja szyb zespolpnych
16. Produkcja luster
1'7 . . PróduJk.cja szkła piankowego
18. Produkcja f.ryty i 91faoolelk s:zJk.lanych
19. Prod'U'kcja mo.za!i'ki szklanej
20. Produkcja szyb refleksyjnych
21. Wytrawianie wyrobów szklanych
22. Foqnowanie włókna szklanego
23. przetwórstwo włókna szklanego
24. Obróbtka płomieniowa szkła
25. Produkcja wyrobów szklano-krystalicznych, agal'itu
li balotiny
26. GaJwan'izowarue wyrobów szklanych
27. Obsługa mechaniC7JIlych lini'i obróbczych wy~ obów
szklanych.
Dział

L

XIV. Prace . różne
Prace nie zautomaltyzowane palaczy i rusztowych
I kótłÓw :parowych lub wodnych typu przemYsłowego
/

Poz. '43
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ocz~zczaczy- przemysrowych ' kotłów pairowych
lub wodnych
3. Prace wykonywal'lew warunIkach zwiększonego lub
zmniejszonego ciśnienia
4. Prace narażające na działa'nlie promieniowania jonizujące'go oraz prace nariłŻające . na działanie pól elektromagnetycznych w zaikreslie od 0,1 do 300.000 MHz W
stlfefie zagrożenia '
5. Prace szczególnie obciąiające narząd wzroku i wymagające 'p recyzyjnego widzenia w kartog·rafH,
montażu m'ikroelementów wymagającego pos~ug.iwa
Illia śię przyrządami O'ptyC7JIJ.ymi oraz 'przy obsłudze
elekt.ron'icZlllyt:h moni,t orów ekranowych '
6. Prace ekip dezynfekcyjnych, dezynselkcyjnych i deratyzacyjn~h
.
7. ' Prace stroicie,li instrumentów muzycznych zatrudnionych w !przemyśle ffilUzycznym
8. P,race pralnicz,o-farbiarski,e w pralnia·c h chemicZlllych
9. Bezpoś,rednia obsługa Sltatji 5/prężaTak
10. Prace murarskie przy naprawie nag.orąco pieców
przemysłowych, Sklepień paJenis'kowych w parowozach i żeliwiaków
.
11. Prace w suszarniach z zaSltosowaniem podgrzewania,
jeżeli temperatura powJe1lrza w !Łych suszarniach przekracza 35°C
12. Prace ppzy spawa'nliu { wyc'inan!l u elekitrycznyrn, gazowym, atomoWlowodorowym
13. Prace w alkumulatorowoiach: opróźnianie, ocżyszcza
nie li wymiana stężonego kwasu siarkowego i · płyt

2. Prace

ołowianych

14. Prace przy naprawie pOIPP wtryskowych, WtryskJwa- .
czy i gaźn1ków do silników spalIinowych
15. iPrace w zakładach ną.prawczych Itaiboru kolejowego
'prży chemicznym mydu i cZY'szczeniu remontowanychczęści i zespołów taboru ,ko'leJowego oraz chemkznym .u suwaniu powłok IOChronn~h .
16. Prace wykionywane w kanałach remontowych przy
na;pra:wie pojazdówinechanic.znYch lub szynowych
17. La'kierpwaniie ręczne lub natryskowe - 'liie 'zhermetyzowane
18. Obsfuga urządźeń 'i narzędZi Wibracyjnych lub udarowych
19. Prace przy szlifowaniu wyrobów ze sZkła
20. 'P race przy produkcji drobnych wyrobów ze szkła
21. ' Prace ratowników górskich w GórskimOchOltniczym
Pogotowiu Ratunkowym
22. Nak:izór nad pracami wykonywanymi w przywię·zien ..
nych zakładach pracy przez 'skazanych, tymczasowo
ares7Jtowanych i 'umieszczonych W ośrodkach przysto. sowan'ia społe,cznego
23. Pra·c e fun\kcjona'r'iuszy pożamicfwa
24. Kontrola międzyoperacyjną., :kont'r ola ja'kośdpro
dukcji i usług oraz dozór inżynieryjno-technicmy nCl.
oddzliałach i. ' wydziałach, w 'M órych jako ' podstawowe wykonywane są prace wymien'ione w wykazie
25. Bieżąca konserwacja agregatów i ur,ządzeń oraz prace
budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jakopodstawowe wY'konywilne są prace wymienione w wykazie. \

W ,YKAZ
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Prace w szczegolnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego . oraz do
w~ostu emerytury lub renty inwalidzkiej.
....

Dział I. Prace na statkach żeglugi powietrmej

Prace personelu latającego sta,t ków żeglugi powietrznej

posiadającego ważne

licencje wydane przez państwo'\Yy
organ nadzoru nad personelem lotniczym ,i wpisaneg'o do
państ'wowego rejes,t ru ,p ersonelu lotniczego,: . ' którzy za-

Dziennik Ustaw Nr

a

~
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trudnieni są na startlkach żeglugi Po.w1i.etrzq.ej na stano.wiiSkach: .
. 1. Pil o.ta, w tym równ.ież pli.lo.ta wyko.nującego. lo.ty
próbne i do.świadczalne
2. Skoczka spadochronowego.
3 . . Nawigato.ra
4. Mechanika pokładowego.
5. Radio.telefonisty pokłado.wego.
6. In:struktQfa
7. , Radiooperatora Po.kładowego
8. Stetwarda, stewardesy.

II. Prace w portach morskich

Dział

Prace w Po.rtach mo.rskich wykonywane na stanowiskach:
1. Sztauera,
2. Trymera.
3. Robo.tnika składowego. przeładunków mo.rskkh
4. Robotnika 6czys'ZCzan~a i obsługi statków
5. Operatora .urządzeń przeładrunlko.wych
.6. Operatora ,przeładunko.wego. po.rtowe9Q sprzętu zmećhani~ow anego
7. Dźwigo.wego przeładunkowych urządzeń Po.rto.wych
8. p.racownika wykonującego ..prace o.bjęte skróconym
czasem pracy z tytułu warunków s.z czególnie uciążI.i
wych lub 'Szkodliwych dla zdro.wia.
Dział I~I.' PracegOrące

metali

żelaza

l stall oraz hutach

Obsługa

pieców ko.ksowniczych:
.....;. kolksowruczy
- o.perator urządzeń pieco.wni
. - kolksowniczy pailm .
- I)amiaro.wy paku.
2. Spiekanie rud i sorbowanie $pieku:
- operator taśm spiekających
- spiekacz rudy .
. 3. Wytap'i acz S1urów1k.li na wielkichipiecach
1.

./

w hutach

nieżelamych

Póz" 4~

-

.1
I

4. Praco.wnicy be~rednio. zatrudnien'i przy obsłudZe
pieców stalo.wniczych i r0z1ewaniu stali:
-wytapiacz Sl\:abi
- rozlewacz stali
- wY'prawiacz tr7Jonu;
- przygoto.wywacz zestawów o.dlewniczych w kauaIe
- 'Operato.r wsadzarki.
5. Pracownicy be~Po.średnio.zatrudnieni przy ręcznym
wyciąganiu go.rącego. wsadu z pieców grzewczych.
6. Pracownicy bez;><>śr~io. zatrudnieni przy ręcznym
.w pwwadzan!iu go.rącej słali do wY'krojuklatki
7. Wytapiacz i przeŁiłfPiacz żeJa:rostopów
8. Wwalacz wad po.wierzchniowych
9. Rafiniarz metali nieżelaznych .
10. Wytapiacz metali D'ieżelaznych
11. Pieco.wy pieców · przewałowych i szybowych
12. Spiekacz rud i tJle,nk6w .
13. Mistrz .nadzorujący be.zp0Średnio. prace wymienio.ne
w Po.z. 1-12.
Dział

IV. Prace

.

różne

1. . Prace wyko.nywane

be2lpOśrednio. ·przy

.

przetwórstwie

azbestu
2. Prace wykonywane bezpośrednio. przy produkcjd oło 
w.ilU i ki1dnlu o.raz przetworstwie tych ' meta:li
3. Prace przy procesach ,t echnologicznych związanych

.

z wytwarzaniem a,lum'i nhun
4. Prace rybaków morskich
5. Prace nurków
6. Prace rato.wnJ.ków w Górskim Ód,l'OIbnkzym Po.goto.- wiu Ratunko.wym .
7. Prace wykOnywane bezpośrednio przy produkcji wyr.obów kTzemio.nko.wych w Chrzan,owsJ1cich Zakładach
Materiałów Ognio.trwałych "Chrzanów" oraz przy pro.dukcji mas, mlew i 7:Bipraw krzemionko.wych ' w Kópalln'i i Zakładzie Wzbo.gacania Kwarcytu "auko.wa
Góra" w Łącznej i w Zakładzie "Jegłowa" w Jegło.wej .

- WYKAZ

C

Prace w szczególnych warunkach l na stanowiskach pracy o szczególnym charakterze, na których zatrudnHmle
uprawnia do wzrostu emerytUl"y lub renty.
i

i.

Dział

I. Prace w stoCmlach ' morskich

Pracownicy wyko.nującyprilce - ' stałe ·i w pełnym
~ymiane czasu 'Pracy o.bowiązującym . na danym stano.~isku - w sto.cznJach mo.rskich ibe~pośrednJi.o. przy budo.wie i remo.ncie statków na stano.wiskach znajdujących
się na tych statkach, pochylniach, dokach i przy riabrzeżach:

1.
2.
. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

AlUto.matyk. *)
Blachan;
Budowniczy statków
Cieśla okrętowy sto.cznio.wy
Dokowy
Dłubo:wacz

*)

Elektro.mechanik
Elektrooio.ńter')

Elektromo.nter ' instalacjJ maszyn i urządzeń okręto. 
wych
Ele\ktro.monter okręto.wy
Elektromo.nter dkrętowych urządzeń e,t eiktronawigacyjnych
Elektromonter okrętowych un:ądzeń .elektro.nicznych
i auto.matyki
Elektronik *)

"

14. Frezer *)
15. Gięciarz rur
16. Izo.lowacz ochTo'nny
17. Kompletator tzęści kadłubo.wych i wY'Posażenia okaęto.wego.
18. Kotlarz okręto.wy
19. Kowal - f.o.rmo.wac.z blach i profili
20. Kowal konstrukcj,i o.kręto.wych
21. Keso.niarz
22. Laminarzo.krętowy
23. MalaTz - ' ko.nsenvator o.kręto.wy
24. Malarz konstrukcji maszYn i . wy.rob6w metalo.wych
25. Maszynista doiko.wo-slipowy (sliJpo.wy)
26. Maszynista pomp i hydro.forów *)
27. Mistrz 0)
28. Mo.nler izolacji okręto.wych 11
29. Monter \konstrukcji wyso.kościo.~ychżuraw,i .s,to.cmio.wych li porto.wych
30. Mo.nter kadłUbów o.kręto.wych
31. Monter ruroc1ągówo.krętowych
32. Monter maszyn i urządzeń o.K!ręto.wych
33. Monter mechanik silników s'PaIino.wychna statkach 34., Monter .o.kTęto.wej łnSltalacji iurząd:zeń . klimatyzacyjnych

'

~'
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

"

1~()

-

Monte-r ' 'Okrętowej iI1SJl:alacjJ i aparatury chłodnli czej
Monter ' rusztowań - stoczniowy
Monter podzespołów radiotechnicznych
Monter - ślusarz urządzeń przetwórstwa rybnegO'
Monter remontowy maszyn przert:wórstwa rybnego
Monter ślusarskiego wyposażenia " okrętowego '
Monter silników paTOwych na statkach
Monter ruroC'iągów okrętowych - Slpawacz
Monter .stolarskiego wyposażenia okrętoweg'o
Murarz piecó:w przemysłowych
urządzeń
okręto -

2.
3.
4.
5.
6.

....

,'

"

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

łu składowani a przeładunków

~kładowych

11.

(oddzliału)

UTządzeń

i

Slprzętu

KOiPacz :pola refulacyjnego
Magazynier składów przeładunkowych '
Monter rurociągów refulacyjnych
Monter-ślusarz maszyn i urządzeń portowych
Operator ' automatycznej I1nii ooróbczej oczys7'czalni
wód baias'towych
17. Operator-mechanik urządzeń elewatora i nastawni
el e'ktirycznej
18. OperatoT mechanizmów zasobni'ka wagowego
19.0perat<or sprzętu zmecha,mizowanego pola refulacyj nego
20. ' Operator ,transport'OwegoS'przętu portO'Weg'O
21. Operat,or urządzeń przeriośnikowo-załadowczych
22. Pracownicy zatrudnieni przy remoncie
konserwacji
urządzeń i obiektów portowych
23. Pracownik przy dozorze na statku
24. Załog,i jednostek . pływających
25. Zastępcy kier'Owników wymienionych w pozycjach
8-11.
.
Dział

III. Prace ' l stanowiska pracy
i pr~emyŚle. matedałów budowlanych

w

budownictwie

pracy'O'kreślone w taryfika,t orze kwalifikacyjnym robotników budowlanych
Stanowiska pracy określ'One w· taryfikatorze kwalifikacyjnym 'Tobo~ników przeiIIlysłu materiałów budowlanych
Majster, ;mistrz, brygadzista
KlieroWnikZlJliany
.
Kierownik- wydziału (oddziału) produkcyjnego w

1. Stanowiska

2.
3.
4.
5.

przedsiębiorstwach

(zakładach)

przemysłowych

wielkiej budowy, zespołu budów, grupy .
r'obót, du:żeg'<) zakład,u produkcyjnego, .. kierownik ' budiowy, r'o bót, Oibiek,t u, bazy sprzętu, transportu, Zakła
du produkcyjnegO', kierownIk , war's~tatu
7. Kontroler jakości
8. Iniynier lub technik zatrudniony na budowie lub bezpośrednio w zakladzie 'Produkcyjnym na stanowisku
pracy, na którym zgodnie z obowiązującym taryfikatorem kwalifikacyjnym wymagane jes.t posiadanie
kwalifiikac]i inżyniera lub technika.
'
6.

pola refulacyjnego

OJ stanowiska na statkach, pochylniach lub dokach.

'..,.

wydziału

12.
-13.
14.
15.
16.

II. Prace w portach morskich

, Cieśla

K'ierowni~

przełiadunkowego

62.
63.
' 64.
65.
66.
67.
68.
69. ' Ślusa-rz ' okrętowy')
70. ŚlusaJfZ - konserwator ')
71. Takielarz
'
n. Ta'Picer ')
73. Tokarz ')
74. Traser okrętowy
75. Układacz wykładzin na statku
76. UkładJacz izolacji termicznej .
77. W,iertacz - nitowacz - okrętowy
78, Wycinac~ ~ 'Oczyszczacz , kadłubów
,79'0 Wytaczarz
80. Zestr:ajacz -urząd'zeń elefktronicznych ')
81. Malarz okrętowy~onserwacyjny.
1.

Dźwigil'icowy

9. Kierownik rej onu (zakładu), -przeładunkowego
10. Kiemwruk wydzlału (oddziału), baz przeładunkow'O

Nurek '
Oczyszczacz mechaniczny
Operat'Or sprzętu zmechanizowanego ')
Operator stacjonarnych urządzeń produkcyjnych')
Operator urządzeń do pwdukcji łaIJcuchów okrę.to~
wych
Płetwonurek 'konser,wator
PoIripiarz ')
Posadz'kaTz
Radi omechanik okrę-towy
Robotnik oczyszczania i obsługi statku
/
Robotnik usług s.tocz.n:i'Owych
Sant0dzieiny budowniczy statku
Spawacz
Sp_ecjalista - starszy budowniczy statku
Sprzątacz statków
Stolarz ')
Specjalista nadzoru IIi,ontażu
prób silników spaliho _wych' na statku
Strugacz ')
Szlifierz ')
Szklarz')
Szkutnik')
Suwnicowy _- dźwi gowy (maszynista SUWI1icy)
Ślusarz ')
Ślusarz - mechanik remontowy')

Dział

Cumownik
Dyspozytor, dysponent, gospodarz s<taJtku, ekspedytor

Elektromonter maszyn i urządzeń portowych
lJiS/pefk,t or w wydziale przeładunkowym, \ urządzeń
1 S'przętu przeładunkowego
"
7. Kontr,oler '11 ości , in'S'pe'ktor k'ontroli ilości
8. KJierownik magazynu, składowego, kier'o wnik wydzia-

wy~h

45.
46.
47.
48.
49.
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTROW

z dn1.ia 7 lutego 1983 r.
w sprawie najniższych emerytur i -rent. ,Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 1-982 r.
III g'rupy dla inwadidów, którzy oSliągnęH wiek: mężo zaopatrzeniu 'emery~alnyrn pracowników i ich rodzin
czyzna 60 lat, 'kobieta 55 lat,
(Dz. U. Nr 40, poz. 267) zarządza 'Się, co następuje :
2) 4.050 zł miesięcznie - renta -inwalidzka III grupy d~a
§ 1. Kwoty tiajniższych emerytur, rEmt inwalidzkich
inwalidów, którzy nie osiągnęli wieku określonego
i .rent rodzinnych wynoszą:
w pkt 1. .
1) 5.000 zł miesięcznie - emeTY'tiura, renta rodmnna
§ 2. Emerytury li 'Teruly w 'kwotach .określonych w §. 1
oraz renta inwalidzka I i II grupy i renta inwaIid:zika
nie ·ohejID'ują dodatkÓw:

