
Numer 

działu i 

pozycji w 

dziale 

Rodzaje prac w szczególnych warunkach wymienionych w 

wykazie B 

Dział I. Prace na statkach żeglugi powietrznej 

  

Prace personelu latającego statków żeglugi powietrznej posiadającego 

ważne licencje wydane przez państwowy organ nadzoru nad personelem 

lotniczym i wpisanego do państwowego rejestru personelu lotniczego, 

którzy zatrudnieni na statkach żeglugi powietrznej na stanowiskach: 

1. Pilota, w tym również pilota wykonującego loty próbne i doświadczalne 

2. Skoczka spadochronowego 

3. Nawigatora 

4. Mechanika pokładowego 

5. Radiotelefonisty pokładowego 

6. Instruktora 

7. Radiooperatora pokładowego 

8. Stewarda, stewardesy. 

Dział II. Prace w portach morskich 

  Prace w portach morskich wykonywane na stanowiskach: 

1. Sztauera 

2. Trymera 

3. Robotnika składowego przeładunków morskich 

4. Robotnika oczyszczania i obsługi statków 

5. Operatora urządzeń przeładunkowych 

6. Operatora przeładunkowego portowego sprzętu zmechanizowanego 

7. Dźwigowego przeładunkowych urządzeń portowych 

8. 
Pracownika wykonującego prace objęte skróconym czasem pracy z tytułu 

warunków szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. 

Dział III. 
Prace gorące w hutach żelaza i stali oraz hutach metali 

nieżelaznych 

1. 

Obsługa pieców koksowniczych:  

- koksowniczy  

- operator urządzeń piecowni  

- koksowniczy paku  

- namiarowy paku. 

2. 

Spiekanie rud i sortowanie spieku:  

- operator taśm spiekających  

- spiekacz rudy. 

3. Wytapiacz surówki na wielkich piecach 



4. 

Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy obsłudze pieców stalowniczych 

i rozlewaniu stali:  

- wytapiacz stali  

- rozlewacz stali  

- wyprawiacz trzonu  

- przygotowywacz zestawów odlewniczych w kanale  

- operator wsadzarki. 

5. 
Pracownicy bezpośredno zatrudnieni przy ręcznym wyciąganiu gorącego 

wsadu z pieców grzewczych. 

6. 
Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy ręcznym wprowadzaniu gorącej 

stali do wykroju klatki 

7. Wytapiacz i przetapiacz żelazostopów 

8. Wypalacz wad powierzchniowych 

9. Rafiniarz metali nieżelaznych 

10. Wytapiacz metali nieżelaznych 

11. Piecowy pieców przewałowych i szybowych 

12. Spiekacz rud i tlenków 

13. Mistrz nadzorujący bezpośrednio prace wymienione w poz. 1-12. 

Dział IV. Prace różne 

1. Prace wykonywane bezpośrednio przy przetwórstwie azbestu 

2. 
Prace wykonywane bezpośrednio przy produkcji ołowiu i kadmu oraz 

przetwórstwie tych metali 

3. 
Prace przy procesach technologicznych związanych z wytwarzaniem 

aluminium 

4. Prace rybaków morskich 

5. Prace nurków 

6. Prace ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. 

7. 

Prace wykonywane bezpośrednio przy produkcji wyrobów 

krzemionkowych w Chrzanowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych 

"Chrzanów" oraz przy produkcji mas, mlew i zapraw krzemionkowych w 

Kopalni i Zakładzie Wzbogacania Kwarcytu "Bukowa Góra" w Łącznej i w 

Zakładzie "Jegłowa" w Jegłowej. 

8. 
Prace wykonywane bezpośrednio przy udostępnianiu i wydobywaniu 

węgla brunatnego na odkrywce. 

9. 

Prace wykonywane bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla w 

zakładach górniczych lub praca górnicza w rozumieniu przepisów o 

zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. 

 


