WYCIĄG Z INFORMATORA
CENTRALNEGO ZWIĄZKU ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH
Do użytku wewnętrznego
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UCHWAŁA Nr XXVIII/193/84
ZARZĄDU CENTRALNEGO ZWIĄZKU
ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH
z dnia 15 marca 1984 r.
w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach przez pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w spółdzielniach zrzeszonych
w Centralnym Związku RSP
Na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku
emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43) uchwala się,
co następuje:
§1
Ustala się wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych
warunkach, o których mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w
sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników
zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz.
43).
§2
Prace, o których mowa w § 1, uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach,
jeżeli pracownik wykonuje je stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na tym
stanowisku.
§3
Przy pracach, o których mowa w § 1, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych
na czas trwania produkcji kampanijnej występującej przy przerobie buraków, ziemniaków,
tytoniu zalicza się przepracowany okres trwania kampanii produkcyjnej.
§4
W umowie o pracę zakład pracy (spółdzielnia) określa rodzaj, charakter i wymiar czasu
pracy w szczególnych warunkach wykonywanej na stanowisku wymienionym w wykazie.
§5
Spółdzielnia prowadzi ewidencję stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w
szczególnych warunkach oraz odnotowuje w aktach osobowych okresy wykonywania tych
prac.
§6
Okresy pracy w szczególnych warunkach spółdzielnia stwierdza w zaświadczeniach
wystawionych według wzoru o formacie A6 stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 1984 r.
Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Lucjan Kowalski

Franciszek Tekliński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/193/84
Zarządu CZRSP z 15 marca 1984 r.
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ
stanowisk pracy w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do
niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej
A.

STANOWISKA PRACY WYSTĘPUJĄCE W DZIAŁACH PODSTAWOWYCH ROLNICTWA I
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
Przemysł mięsny

Dział X.
Poz. 8.

Poz. 9.

W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Prace wykonywane bezpośrednio przy uboju zwierząt
1. ubojowiec
2. parzacz
3. jeliciarz
4. gruczolarz
5. peklowacz
6. lekarz weterynarii, weterynaryjny kontroler sanitarny, oglądacz zwierząt
rzeźnych i mięsa zatrudnieni w rzeźni
Prace wykonywane bezpośrednio przy utylizacji surowców zwierzęcych
1. zbieracz surowców utylizacyjnych
2. utylizatorowy
3. aparatowy urządzeń do produkcji mączek paszowych z surowców
utylizacyjnych
4. aparatowy agregatu do zagęszczania i suszenia krwi
5. aparatowy chemicznej obróbki dwoiny
6. robotnik chemicznej i maszynowej obróbki szczeciny i włosia

Dział VII
Poz. 10.

W przemyśle lekkim
Prace w magazynach skór surowych (garbarnie i skup)
1. solarz skór surowych
2. sortowacz
3. magazynier
4. magazynowy
5. robotnik niewykwalifikowany do prac ciężkich
6. wagowy wydziałowy

Dział IV.
Poz. 36.

W chemii
Przetwórstwo kości i tłuszczów technicznych
1. gotowacz kości
Przemysł drobiarski

Dział X.
Poz. 8.

Poz. 9.

W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Prace wykonywane bezpośrednio przy uboju zwierząt
1. drobiarz (zawieszający drób na linii uboju bezpośrednio po odbiorze drobiu ze
środków transportu)
2. ubojowiec drobiu
3. skubacz drobiu
4. patroszacz drobiu
5. schładzacz drobiu
6. pakowacz drobiu
Prace wykonywane bezpośrednio przy utylizacji surowców zwierzęcych
1. robotnik magazynu surowca przeznaczonego do utylizacji
2. utylizatorowy
3. pakowacz produktu końcowego utylizacji

Dział XIII. Prace różne
Poz. 11.
Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania,
powietrza tych suszarni przekracza 350C

jeżeli

temperatura
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1. pierzarz zatrudniony przy suszeniu pierza
Przemysł paszowy i utylizacyjny
Dział X.
Poz. 9.

Poz. 10.

W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Prace wykonywane bezpośrednio przy utylizacji surowców zwierzęcych
1. zbieracz surowców utylizacyjnych
2. rzeźnik utylizacji
3. utylizatorowy
4. robotnik magazynowo-transportowy
Prace przy wytwarzaniu mąki, kasz, płatków i śruty
1. agregatowy czyszczenia i rozdrabniania ziarna
2. mieszankowy śruty i komponentów paszowych
3. dozowacz surowców na mieszanki paszowe
4. robotnik za- i wyładunkowy zbóż, komponentów paszowych i paszy gotowej
5. robotnik magazynowy i magazynier surowców paszowych i pasz
6. robotnik pomocniczy – renowator opakowań pasz
Przemysł zbożowo-młynarski

Dział X.
Poz. 10.

W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Prace przy wytwarzaniu mąki, kasz, płatków i śruty
1. młynarz
2. czyszczarniany
3. pakowacz przetworów zbożowo-mącznych na urządzeniach tradycyjnych
4. agregatowy czyszczenia i rozdrabniania ziarna
5. mieszakowy śruty i komponentów paszowych
6. dozowacz surowców na mieszanki paszowe
7. robotnik za- i wyładunkowy zbóż, przetworów zbożowych, komponentów
paszowych i pasz
8. spichrzowy w spichlerzach podłogowych
9. robotnik pomocniczy – renowator opakowań zbóż i przetworów zbożowych
Przemysł koncentratów spożywczych

Dział X.
Poz. 12.

W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Prace przy ekstrakcji, filtracji i destylacji olejów roślinnych oraz hydrolizie białka
roślinnego
1. aparatowy procesów kwaśnej hydrolizy surowców białkowych
2. zobojętniacz kwaśnego hydrolizatu
3. błotniarkowy
4. magazynowy stężonego kwasu solnego
Przemysł olejarski

Dział X.
Poz. 12.

W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Prace przy ekstrakcji, filtracji i destylacji olejów roślinnych oraz hydrolizie białka
roślinnego
1. aparatowy ekstrakcji oleju
2. aparatowy lecytynowni
3. aparatowy rafinacji
4. aparatowy rozszczepialni i glicerynowni
5. aparatowy tłoczni
6. filtrowy tłuszczów
7. robotnik ręcznego za- i wyładunku ziaren oleistych i śruty poekstrakcyjnej
Przemysł cukrowniczy

Dział IV.
Poz. 33.

W chemii
Produkcja estrów, alkoholi, aldehydów, ketonów, eterów, tlenków organicznych i
chlorowcopochodnych organicznych, produkcja kwasów organicznych i
bezwodników kwasów organicznych oraz produkcja soli kwasów organicznych,
produkcja i przetwórstwo związków aromatycznych, produkcja płynów
hamulcowych i chłodniczych (produkcja kwasu cytrynowego)
1. fermentowy
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dział V.
Poz. 18.

zacierowy i sterylizatorowy
gotowacz
produktowy i nawapniacz
suszarniowy
wirówkowy
krystalizatorowy
laborant
wykonujący
prace
technologicznym

związane

bezpośrednio

z

procesem

W budownictwie i produkcji materiałów budowlanych
Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń
1. aparatowy wapniarni
Przemysł cukierniczy

Dział X.
Poz. 11.

W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Prace przy wypieku pieczywa
1. podawacz i odbieracz pieczywa na blachach z pieca
2. odbieracz listków waflowych z pieca (odbiór ręczny)
Przemysł spirytusowy i drożdżowy

Dział X.
Poz. 13.

W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Prace przy obsłudze pras filtracyjnych. wirówek i suszarek w przemyśle
drożdżowym i piwowarskim
1. aparatowy produkcji drożdży –wirówkowy
2. fermentowy
3. suszarniowy drożdży
4. pakowacz drożdży paszowych
Przemysł piwowarski i owocowo-warzywny

Dział IV.
Poz. 33.

W chemii
Produkcja estrów, alkoholi, aldehydów, ketonów, eterów, tlenków organicznych i
chlorowcopochodnych organicznych, produkcja kwasów organicznych i
bezwodników kwasów organicznych oraz produkcja soli kwasów organicznych,
produkcja i przetwórstwo związków aromatycznych, produkcja płynów
hamulcowych i chłodniczych
1. fermentowy
2. piwniczy
3. agregatowy produkcji octu
4. aparatowy urządzeń destylacyjnych
5. rozlewacz octu do butelek
Przemysł tytoniowy

Dział X.
Poz. 3.

Poz. 4.

W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Prace w przemyśle tytoniowym przenoszenie, sortowanie i rozdrabnianie tytoniu
1. aromatyzowacz tytoniu i wyrobów tytoniowych
2. laborant – brakarz tytoniu i wyrobów tytoniowych
3. cygarowy
4. sortowacz liści i tytoniu przemysłowego
5. rozlistkowywacz liści tytoniowych
6. prasowy tytoniu
7. preparator żył tytoniowych
8. maszynista maszyn i urządzeń tytoniowych
9. mechanik maszyn i urządzeń tytoniowych
10. robotnik magazynu tytoniu, półfabrykatów i wyrobów tytoniowych
11. robotnik pomocniczy magazynu tytoniu, półfabrykatów i wyrobów
tytoniowych
Obsługa komór fermentacyjnych oraz prażarek w przemyśle tytoniowym
1. fermentatorowy tytoniu
2. mechanik maszyn i urządzeń tytoniowych
3. maszynista maszyn i urządzeń tytoniowych
4. robotnik magazynowy tytoniu i półfabrykatów wyrobów tytoniowych
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Poz. 5.

5. robotnik pomocniczy magazynu tytoniu i półfabrykatów wyrobów tytoniowych
Zapakowywanie i rozpakowywanie liści tytoniowych
1. robotnik magazynowy tytoniu i półfabrykatów wyrobów tytoniowych
2. robotnik magazynowy – renowator opakowań tytoniu
3. robotnik pomocniczy magazynu tytoniu i wyrobów tytoniowych
Przemysł zielarski

Dział X.
Poz. 16.

W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Prace przy mieleniu ziół oraz produkcji alkaloidów
1. aparatowy ekstrakcji i izolacji alkaloidów
2. aparatowy urządzeń do syntezy alkaloidów
3. przesiewacz, krajacz i młynarz ziół
Przemysł chłodniczy i chłodnie

Dział X.
Poz. 6.

Poz. 7.

W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Produkcja suchego lodu
1. aparatowy suchego lodu i ciekłego CO2
2. filtrowy stacji oczyszczania CO2
3. maszynista chłodniczy
4. napełniacz butli CO2
5. odbieracz suchego lodu i butli CO2
6. operator generatorów lodu sztucznego
7. prasowacz suchego lodu
8. robotnik magazynowy
Praca w chłodniach składowych i przyzakładowych o temperaturze wewnętrznej
poniżej 00C
1. aparatowy produkcji lodów jadalnych
2. dezynfektorowy chłodniczy
3. dźwigowy chłodniczy
4. garmażer chłodniczy
5. kontroler jakości
6. specjalista ds. kontroli jakości, samodzielny kontroler jakości
7. maszynista chłodniczy
8. maszynista urządzeń za- i wyładunkowych
9. mrożonkowy
10. odtajacz chłodniczy
11. przeładunkowy chłodniczy
12. robotnik pomocniczy
13. robotnik magazynowy
14. magazynier
15. brakarz chłodniczy
16. operator mechanicznego sprzętu przeładunkowego
17. sortowacz surowców
18. robotnik niewykwalifikowany przy robotach ciężkich
19. wagowy wydziałowy
20. zamrażacz w zamrażalni tunelowej
21. zamrażacz w aparatach kontaktowych
22. zamrażacz pomocnik
Melioracja

Dział X.
Poz. 1.

W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
Prace przy zakładaniu urządzeń melioracyjnych
1. betoniarz melioracyjny
2. cieśla
3. kopacz
4. ładowacz
5. tamiarz
6. układacz rurociągów drenarskich
7. zbrojarz
8. konserwator urządzeń melioracyjnych
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Poz. 2.
B.

strzałowy i pomocnik strzałowego w grupie minerskiej
magazynier materiałów wybuchowych
owijacz rurociągów drenarskich materiałami filtracyjnymi
maszynista maszyny do konserwacji urządzeń wodnomelioracyjnych
operator karczownika
sterujący pracą maszyny do bezrowkowego drenowania (geodeta)
operator i pomocnik maszynisty maszyny do bezrowkowego drenowania

Rybactwo śródlądowe
Prace rybaków jeziorowych prowadzących połowy cały rok
1. rybak jeziorowy

STANOWISKA PRACY WYSTĘPUJĄCE W ZAKŁADACH ROLNICTWA I PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO,
RÓWNOWAŻNE
PRACOM
WYKONYWANYM
W
SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH W DZIAŁACH: I. GÓRNICTWA, II. ENERGETYKI, III.
HUTNICTWA I PRZEMYSŁU METALOWEGO, IV. CHEMII, V. BUDOWNICTWA I
PRODUKCJI
MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH, VI. LEŚNICTWA,
PRZEMYSŁU
DRZEWNEGO I PAPIERNICZEGO, VII. PRZEMYSŁU LEKKIEGO, VIII. TRANSPORTU I
ŁĄCZNOŚCI, IX. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, XI. PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO,
XII. SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ, XIII. PRAC RÓŻNYCH

Dział I.
Poz. 4.

W górnictwie
Prace wiertnicze, geofizyczne, hydrogeologiczne i geodezyjne przy poszukiwaniu
surowców i wody
1. wiertacz
2. mechanik urządzeń wiertniczych
3. motorowy wiertniczy
4. płuczkowy
5. maszynista pomp
6. maszynista agregatu prądotwórczego
7. operator agregatu cementacyjnego
8. monter wież wiertniczych
9. monter urządzeń wiertniczych i geofizycznych
10. elektromonter ruchu i montażu wiertni
11. geofizyk grupy pomiarowej i pomocnik geofizyka
12. operator i pomocnik operatora badań geoelektrycznych
13. geodeta terenowy
14. geolog terenowy
15. pompowy wody z odwiertu

Dział II.
Poz. 1.

W energetyce
Prace przy wytwarzaniu, przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz montażu,
remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych
1. elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
2. elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć
3. elektromonter linii napowietrznych wysokich napięć
4. monter urządzeń ciepłowniczych

Dział III.
Poz. 46.

W hutnictwie i przemyśle metalowym
Obsługa urządzeń do trawienia
1. oczyszczacz chemiczny
2. operator urządzeń do wytrawiania i natłuszczania półwyrobów
3. wytrawiacz
Tłoczenie gwoździ, nitów oraz obsługa automatów do produkcji drutu kolczastego
lub wyrobów z drutu
1. wytłaczacz gwoździ, artykułów śrubowych i nitów (na gorąco i na zimno)
Nabijanie na gorąco obręczy na beczki metalowe oraz gięcie prętów przy
produkcji łańcuchów
1. gięciarz prętów na gorąco i zimno
2. nabijacz obręczy na beczki
Metalizowanie natryskowe
1. metalizator natryskowy
Malowanie minią

Poz. 69.
Poz. 70.

Poz. 71.
Poz. 72.
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Poz. 73.

Poz. 76.

Poz. 77.

Poz. 78.

Poz. 79.

Poz. 80.
Poz. 81.
Poz. 82.
Poz. 83.

Poz. 84.

Poz. 86.
Poz. 89.

Dział IV.
Poz. 17.

1. malarz minią
2. malarz antykorozyjny
Emaliowanie
1. metalizator natryskowy
2. lakiernik – emaliernik
3. powlekacz emalią
Prace w hartowniach, wytrawialniach, ocynkowaczy, cynowaczy, kadmowaczy
oraz galwanizerów cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem
1. galwanizer
2. wytrawiacz
3. polerownik
4. ustawiacz – konserwator kąpieli galwanicznych
5. ocynkowacz
6. operator urządzeń wytrawialni
7. hartownik
8. robotnik transportu
9. sprzątacz produkcyjny
Powlekanie na gorąco metalami kolorowymi lub tworzywami sztucznymi
1. powlekacz tworzywami sztucznymi
2. powlekacz blach
3. powlekacz metalami kolorowymi na gorąco
4. operator agregatu do powlekania metalami na gorąco
Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz powlekanie
mechaniczne
1. szlifierz
2. ostrzarz
3. polerowacz
4. biaksiarz
5. docieracz maszynowy
6. ślusarz narzędziowy – wyprasowywacz tarcz szlifierskich
Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych oraz obsługa młotów mechanicznych
1. kowal
2. kowal resortowy
3. kowal ręczny
Piaskowanie na sucho i śrutowanie wewnątrz komór
1. piaskowacz, śrutowacz
2. oczyszczacz mechaniczny
Prace w hamowniach przy próbach silników spalinowych
1. monter mechanik – zatrudniony w hamowniach, w których stale prowadzone
są próby silników spalinowych
Prace ślusarskie przy remoncie wewnątrz cystern
1. ślusarz
Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych
1. blacharz
2. lutowacz
3. ślusarz monter
Obsługa, remont prostowników i aparatury rtęciowej, ich opróżnianie,
oczyszczanie i napełnianie rtęcią
1. operator
2. ślusarz remontowy
Obsługa suwnic
1. suwnicowy
Prace przy wytwarzaniu ogniw galwanicznych
1. monter – elektromonter ogniw i baterii
2. przygotowywacz, nakładacz elektrolitu
3. zalewacz ogniw i baterii
W chemii
Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców,
półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i
przetwórstwa, produkcja wosków i woskali
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Poz. 19.
Poz. 21.

Poz. 39.

Dział V.
Poz. 1.

Poz. 2

Poz. 3

Poz. 4.

Poz. 5.

1. zestawiacz – przygotowacz mas żywicowych
2. wytłaczarkowy – tłoczarz tworzyw (w przemyśle)
3. szlifierz tworzyw
4. krajacz (obcinacz) tworzyw sztucznych
5. robotnik pomocniczy
Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz
dystrybucja ropy naftowej oraz jej produktów
1. operator urządzeń dozujących
Produkcja i przetwórstwo wyrobów gumowych, ebonitowych oraz półproduktów i
środków pomocniczych do tych wyrobów, produkcja sadzy
1. operator urządzeń zgrzewających (w przemyśle)
2. operator urządzeń mechanicznej obróbki gumy i tworzyw sztucznych
Oczyszczanie albo naprawianie aparatów lub pojemników (np. cystern,
zbiorników itp.) po produktach toksycznych, żrących i parzących oraz prace
wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych
1. czyściciel cystern i zbiorników (pojemników)
2. monter urządzeń paliwowych
3. operator urządzeń myjących – myjni tunelowych
4. ślusarz remontowy
W budownictwie i produkcji materiałów budowlanych
Roboty wodnokanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach
1. murarz
2. cieśla (np. kopacz)
3. izolarz (np. monter izolacji)
4. monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych (np. monter urządzeń i instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych)
5. monter instalacji technologicznych (np. monter rurociągów)
6. robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne w głębokich
wykopach
Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych
1. monter urządzeń i konstrukcji metalowych (np. monter urządzeń ślizgowych i
monter osprzętu kominowego)
2. murarz i pomocnik murarza (np. murarz kominów przemysłowych)
3. zbrojarz – betoniarz
4. robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na
wysokości
Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych
A.
1.
2.
3.

MASZYNIŚCI ROBÓT ZIEMNYCH
maszyniści koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych
maszynista pogłębiarek, zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych
maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych

B.
1.
2.
3.
4.

MASZYNIŚCI MASZYN TRANSPORTU PIONOWEGO
maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsienicowych
maszynista żurawi wieżowych
maszynista żurawi kolejowych
maszynista żurawi stałych i suwnic (montażowych)

C. MASZYNIŚCI MASZYN DROGOWYCH
1. maszynista walców drogowych
2. maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas
betonowych
3. maszyniści zespołów do rozcinania mas bitumicznych i mas betonowych
4. maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw
Prace zbrojarskie i betoniarskie
1. zbrojarz (pomocnik)
2. zbrojarz prefabrykatów
3. betoniarz (pomocnik)
4. zestawiacz surowców i mieszanek (np. operator-betoniarz)
Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości
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Poz. 6.
Poz. 8.
Poz. 9.
Poz. 18.

Dział VI.
Poz. 1 .

Poz. 2.

1. monter (pomocnik) urządzeń i konstrukcji metalowych
2. monter konstrukcji żelbetowych i prefabrykowanych
3. cieśla
Prace malarskie konstrukcji na wysokości
1. malarz
Prace cykliniarskie
1. robotnik budowlany – cykliniarz
Prace dekarskie
1. dekarz – blacharz
2. robotnik budowlany
Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń (wypalanie kamienia
wapiennego)
1. palacz (np. palacz na urządzeniach suszących)
2. wypalacz – aparatowy wapniarni
W leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym
Prace drwali
1. drwal
2. drwal operator maszyn i urządzeń leśnych
3. pilarz (wyrzynacz drewna okrągłego)
Prace przy zrywce i wywózce drewna z lasu
1. robotnik przy zrywce drewna
2. ładowacz (zatrudniony przy za- i wyładunku drewna)

Dział VII. W przemyśle lekkim
Poz. 11.
Prace przy garbowaniu i wykańczaniu skór
1. garbarz oddziału mokrego
2. garbarz oddziału garbunkowego
3. garbarz wykańczalnik
4. przygotowywacz farb i apretur
5. sprzątacz pomieszczeń produkcyjnych
6. robotnik magazynowy
7. robotnik transportu wewnętrznego
Dział VIII. W transporcie i łączności
Poz. 1.

Poz. 2.

Poz. 3.

Dział IX.
Poz. 1.

Transport
Ciężkie prace za- i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich pylistych,
toksycznych, żrących lub parzących w transporcie
1. ładowacz
2. robotnik przeładunkowy
3. operator (pomocnik) maszyn, urządzeń i sprzętu przeładunkowego
Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym
powyżej 3,5 t, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów
członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie
miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu
przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych
tramwajów
1. kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym
powyżej 3,5 tony
2. kierowca pojazdu członowego
3. kierowca ciągnika balastowego
4. kierowca autobusu o liczbie miejsc siedzących większej niż 15
Prace kierowców ciągników lub pojazdów gąsienicowych
1. kierowca ciągnika kołowego
2. kierowca ciągnika gąsienicowego
3. kierowca pojazdu gąsienicowego
W gospodarce komunalnej
Prace w kanałach ściekowych
1. monter – konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
2. hydraulik
3. neutralizator ścieków
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Poz. 2.

Poz. 3.

Poz. 6.

Dział XI.
Poz. 2.
Poz. 3.

Poz. 4.

4. konserwator urządzeń (obiektów) wodnych i kanalizacyjnych
Oczyszczalnie ścieków i filtrów otwartych
1. asenizator
2. maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni cieków
3. monter – konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – kanalarz
4. operator i robotnik urządzeń oczyszczalni ścieków
5. maszynista pompowy stacji pomp wodociągowych
6. operator filtrów
7. robotnik filtrowy
8. aparatowy uzdatniania wody przy pomocy chloru, ozonu i koagulantów
9. robotnik obsługi poletek osadu i złóż filtracyjnych
Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach,
wylewiskach nieczystości, a także prace przy pryzmach kompostowych z
nieczystości miejskich
1. operator urządzeń pneumatycznych
2. monter i konserwator instalacji wodnokanalizacyjnej
3. ładowacz nieczystości stałych i płynnych
4. robotnik wysypiska
5. robotnik zlewni nieczystości
6. robotnik kompostowni
Prace brukarzy
1. brukarz
2. konserwator nawierzchni betonowych i kamiennych
W przemyśle poligraficznym
Procesy składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych
1. programista fotoskładu przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego
Bezpośrednia obsługa aparatów reprodukcyjnych w drukarniach oraz produkcja
i obróbka drukarskich form kopiowych i form drukowych
1. preparator form offsetowych
2. retuszer offsetowy
3. preparator materiałów chemigraficznych
4. montażysta klisz chemigraficznych
5. montażysta offsetowy
6. operator kserografu (przy utrwalaniu np. trójchloroetylenem)
7. szlifierz płyt offsetowych
8. szlifierz litograficzny
9. pomocnik ogólnowydziałowy – kierowca wózka, sprzątacz
Drukowanie i uszlachetnianie druków
1. maszynista maszyn specjalistycznych typograficznych
2. maszynista maszyn offsetowych
3. maszynista maszyn drukujących
4. maszynista maszyn fleksograficznych
5. maszynista maszyn sztancujących
6. nakładacz na maszynach drukujących
7. odbieracz na maszynach drukujących
8. pomocnik ogólnowydziałowy – kierowca wózka, sprzątacz

Dział XIII. Prace różne
Poz. 1.
Prace nie zautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych
typu przemysłowego
1. maszynista kotłów – palacz
2. maszynista urządzeń nawęglania
3. palacz kotłów siłowni
4. palacz
5. maszynista turbiny
6. rusztowy
Poz. 6.
Prace ekip dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych
1. dezynfektor, dezynsektor, deratyzator
2. brygadzista ekipy dezynfekcyjnej, dezynsekcyjnej, deratyzacyjnej
3. mechanik ekipy dezynfekcyjnej, dezynsekcyjnej i deratyzacyjnej
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Poz. 11.

Poz. 12.

Poz. 13.

Poz. 14.

Poz. 15.
Poz. 16.

Poz. 17.
Poz. 22.
Poz. 23.

Poz. 24.

4. magazynier środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych
5. kierowca
samochodu
przewożącego ekipy
i
chemiczne
preparaty
dezynfekcyjne, dezynsekcyjno-deratyzacyjne
Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura
powietrza w tych suszarniach przekracza 350C
1. suszarniowy zielonek i pakowacz suszu
2. suszarniowy słodu
3. prażacz słodu
4. słodownik i robotnik pomocniczy słodowni
5. suszarniowy i układacz makaronu, tłoczniowy i operator linii makaronu
6. suszarniowy drożdży
7. aparatowy agregatów do zagęszczania i suszenia krwi
8. aparatowy przerobu masy kolagenowej
Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowo-wodorowym
1. spawacz
2. spawacz elektryczno-gazowy
3. wycinacz
Prace w akumulatorniach: opróżnianie, oczyszczanie i wymiana stężonego kwasu
siarkowego i płyt ołowianych
1. elektromechanik akumulatorowy
2. monter akumulatorowy
3. elektromonter akumulatorów i baterii
4. ładowacz akumulatorów kwasowych
5. konserwator akumulatorowy
Prace przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników
spalinowych
1. mechanik
2. ślusarz – monter przy próbach aparatury paliwowej silników spalinowych
Prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów
mechanicznych lub szynowych
1. mechanik zatrudniony wyłącznie w kanałach remontowych
Lakierowanie ręczne lub maszynowe – nie zhermetyzowane
1. operator agregatów do mycia przedmiotów przeznaczonych do lakierowania
przy użyciu chemicznych środków toksycznych
2. lakiernik ręczny
3. lakiernik natryskowy
4. malarz farbami zawierającymi substancje toksyczne
5. mieszacz farb i lakierów
6. zestawiacz farb i lakierów
7. szlifierz wyrobów lakierowanych
Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych
1. operator urządzeń lub narzędzi udarowych
2. betoniarz obsługujący wibratory wgłębne, powierzchniowe lub przyczepne
Prace funkcjonariuszy pożarnictwa
1. funkcjonariusz pożarnictwa
Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór
inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe
wykonywane są prace wykonywane w wykazie
1. stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy
stanowisku pracy w szczególnych warunkach
– stałe prace wymienione w wykazie, w warunkach w których nie są
zachowane higieniczne normy pracy
Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń oraz prace budowlano-montażowe i
budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako
podstawowe wykonywane są prac wymienione w wykazie
1. stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy
stanowisku pracy w szczególnych warunkach
– stałe prace wymienione w wykazie w warunkach, w których nie są
zachowane higieniczne normy pracy.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/193/84
Zarządu CZRSP z 15 marca 1984 r.
Wzór
__________________________
(pieczęć nagłówkowa spółdzielni)

______________________________
(miejscowość, data)

ŚWIADECTWO
WYKONYWANIA PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH
Niniejszym zaświadcza się, że Ob. ……………….................................................................
ur. ……………………….....zam. w ………………………………………..……………….…………………
……………………………………………………………………………………..……………….………………
jest (był*) zatrudniony w naszym zakładzie pracy od ………………………………….………………
………………………………… do ….…………………………………………..……………….……….........
w tym okresie od……………………………. do ……………………………………………….…………….
stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace .....................................................
………………………………………………………………………………………………...……….…………..
(określić charakter pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7.02.1983 r. – Dz. U. nr 8, poz. 43) ………………………………………………………………....……….

…………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………
na stanowisku ….…………………………..……………………………………………………………… **
wymienionym w wykazie ………………………….…………… dziale ………. poz. ….…… pkt ….…
wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr ………………….. Zarządu CZRSP z dnia
…………………………………….… w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach.
________________________________
(podpis i pieczęć prezesa spółdzielni
lub upoważnionego pracownika)
_______________________
* Niepotrzebne skreślić
** W przypadku zastosowania zmiany nazwy stanowiska podać przyczyny tej zmiany (np. zmiana
nazwy w taryfikatorze)

12

