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DZIA! I. W GÓRNICTWIE
! Prace pod ziemi" 

DZIA! II. W ENERGETYCE
! Prace przy wytwarzaniu i przesy#aniu energii
elektrycznej i cieplnej oraz przy monta$u,
remoncie i eksploatacji urz"dze%
elektroenergetycznych i cieplnych

DZIA! III. W HUTNICTWIE I PRZEMY"LE
METALOWYM
! Prace w spiekalniach rud i przy wielkich piecach 
! Prace w stalowniach 
! Prace w walcowniach, ci"garniach, prasowniach,
m#otowniach oraz przy produkcji elementów 
dla kolejnictwa 
! Prace przy produkcji w&glików spiekanych,
elektrod, rud i walczaków oraz $elazostopów 
! Prace przy odlewaniu staliwa, $eliwa, metali
nie$elaznych i rur 
! Prace przy produkcji tlenku cynku i cynku 
! Prace przy produkcji oraz przetwórstwie o#owiu 
i kadmu 
! Prace przy produkcji miedzi i odzysku metali 
! Prace przy przeróbce plastycznej metali 
! Prace w hutnictwie $elazoniklu 
! Prace przy wzbogacaniu mechanicznym 
i flotacji rud metali 
! Prace w koksochemii 
! Prace ró$ne w hutnictwie i w przemy'le
metalowym 

DZIA! IV. W CHEMII
! Prace przy produkcji m.in.: chlorowców 
i zwi"zków chlorowcopochodnych nieorganicznych,
kwasów nieorganicznych, bezwodników kwasów 
i ich zwi"zków, sody i innych w&glanów, kredy 
! Prace przy wydobywaniu, produkcji i obróbce
siarki oraz produkcji nieorganicznych 
i organicznych zwi"zków siarki
! Prace przy mieleniu pigmentów, pó#produktów 
i surowców mineralnych do produkcji barwników,
pigmentów i farb
! Prace przy termicznej obróbce w&gla oraz
przetwórstwie produktów otrzymywanych w tych
procesach
! Prace przy wytwarzaniu i oczyszczaniu gazu
syntezowego oraz produkcji amoniaku i metanolu
! Prace przy przetwórstwie zwi"zków
aromatycznych
! Prace przy utylizacji oraz niszczeniu odpadów
chemicznych i biologicznych
! Prace antykorozyjne i termoizolacyjne urz"dze%
i instalacji technologicznych
! Prace magazynowe, za#adunkowe,
roz#adunkowe, transport oraz konfekcjonowanie
surowców, pó#produktów i wyrobów gotowych –
pylistych, toksycznych, $r"cych, parz"cych 
i wybuchowych
! Prace przy wytwarzaniu elementów szklanych
do aparatury chemicznej
! Prace ratowników ratownictwa chemicznego

DZIA! V. W BUDOWNICTWIE I PRZEMY"LE
MATERIA!ÓW BUDOWLANYCH
! Prace wodno-kanalizacyjne oraz budowa
ruroci"gów w g#&bokich wykopach
! Prace przy budowie oraz remoncie ch#odni
kominowych i kominów przemys#owych
! Prace maszynistów ci&$kich maszyn
budowlanych lub drogowych
! Prace zbrojarskie, betoniarskie, cykliniarskie,
dekarskie, kamieniarskie
! Prace przy monta$u konstrukcji metalowych 
na wysoko'ci
! Prace malarskie konstrukcji na wysoko'ci
! Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy
suszar%
! Prace przy wypalaniu, 'ci"ganiu i mieleniu
dolomitu oraz przygotowaniu masy dolomitowej
! Prace przy produkcji m.in.: materia#ów
ogniotrwa#ych

DZIA! VI. W LE"NICTWIE, PRZEMY"LE
DRZEWNYM I PAPIERNICZYM
! Prace drwali
! Obs#uga urz"dze% do mechanicznego
rozdrabniania drewna 
! Impregnowanie drewna 
! Prace w klejowniach z u$yciem klejów
zawieraj"cych rozpuszczalniki organiczne
! Politurowanie r&czne
! Produkcja masy zapa#czanej zawieraj"cej fosfor
! Rozdrabnianie gliny i kaolinu do produkcji
o#ówków

! Wy#adowywanie dyfuzorów przy ekstrakcji
garbników
! Roztwarzanie surowców w#óknistych metod"
siarczanow" i siarczynow" w oddzia#ach warzelni
! Hydrotermiczna obróbka drewna

DZIA! VII. W PRZEMY"LE LEKKIM
! Obróbka surowców w#ókienniczych i ich prz&dzenie
! Oczyszczanie i ostrzenie walców zgrzeblarek
! Odlewanie m.in. o#owianek
! Prace przy produkcji i wyka%czaniu wyrobów
w#ókienniczych
! Prace na oddzia#ach filców i wyrobów
kapeluszniczych
! Prace na oddzia#ach p#yt i kszta#tek tapicerskich
oraz impregnacja wyrobów technicznych
! Produkcja tkanin powlekanych, gumowanych 
i wyrobów z tych tkanin
! Obs#uga urz"dze% do prasowania, klejenia 
i wykrawania wyrobów w przemy'le odzie$owym
! Prace wykonywane w zak#adach
przetwarzaj"cych azbest
! Prace w magazynach skór surowych 
(garbarnie, skup)
! Prace przy garbowaniu i wyka%czaniu skór
! Produkcja spodów obuwniczych 
! Prace przy przygotowywaniu klejów
toksycznych 
! Przetwórstwo i utylizacja odpadów z tworzyw
sztucznych, w#ókienniczych, skórzanych 
i makulatury

DZIA! VIII. W TRANSPORCIE
! Ci&$kie prace za#adunkowe i wy#adunkowe 
! Prace kierowców samochodów ci&$arowych 
o dopuszczalnym ci&$arze ca#kowitym powy$ej
3,5 tony
! Prace kierowców ci"gników, kombajnów 
lub pojazdów g"sienicowych
! Prace na statkach morskich w $egludze
mi&dzynarodowej 
! Prace na statkach $eglugi 'ródl"dowej 
! Prace na jednostkach p#ywaj"cych w portach
morskich i w stoczniach morskich
! Prace przy regeneracji paliw p#ynnych 
i oczyszczaniu wód balastowych na statkach
! Prace rybaków morskich
! Cumowanie statków
! Prace prze#adunkowe w portach i stoczniach 
! Prace na statkach $eglugi powietrznej 
oraz prace zwi"zane z bezpo'redni" obs#ug"
samolotów na p#ycie lotniska.
! Prace konduktorów wagonów sypialnych
! Prace czy'cicieli palenisk, popielników i dymnic
parowozowych
! Prace ratownicze brzegowych stacji ratownictwa
morskiego, wykonywane na jednostkach
p#ywaj"cych oraz z l"du

DZIA! VIII. W !#CZNO"CI
! Prace radiotelegrafistów, radiotelefonistów,
telegrafistów i teletypistów oraz radiooperatorów
kontroli emisji radiowej
! Prace telefonistek central mi&dzymiastowych 
i miejscowych w urz&dach pocztowo-
-telekomunikacyjnych 
! Monta$, konserwacja i remont linii kablowych 
! Pracownicy poczt ruchomych
! Prace dor&czycieli przesy#ek pocztowych 

DZIA! IX. W GOSPODARCE KOMUNALNEJ
! Prace w kana#ach 'ciekowych
! Oczyszczanie 'cieków i filtrów otwartych
! Prace przy wywozie nieczysto'ci 
! Prace asfalciarzy 

DZIA! X. W ROLNICTWIE I PRZEMY"LE
ROLNO-SPO$YWCZYM
! Prace przy zak#adaniu urz"dze% melioracyjnych
! Prace rybaków jeziorowych 
! Prace w fabrykach tytoniu
! Obs#uga komór fermentacyjnych oraz pra$arek
w przemy'le tytoniowym
! Zapakowywanie i rozpakowywanie li'ci tytoniu
! Produkcja suchego lodu
! Prace w ch#odniach sk#adowych 
! Prace wykonywane bezpo'rednio przy uboju
zwierz"t
! Prace wykonywane bezpo'rednio przy utylizacji
surowców zwierz&cych
! Prace przy wytwarzaniu m.in. m"ki, kasz, p#atków

DZIA! XI. W PRZEMY"LE POLIGRAFICZNYM
! Produkcja oraz obróbka materia#u 
zecerskiego 

! Bezpo'rednia obs#uga aparatów
reprodukcyjnych w drukarniach 

DZIA! XII. W S!U$BIE ZDROWIA I OPIECE
SPO!ECZNEJ
! Prace na oddzia#ach intensywnej opieki
medycznej
! Prace w zespo#ach operacyjnych dyscyplin
zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów.
! Prace w prosektoriach 
! Prace w domach pomocy spo#ecznej 
dla nieuleczalnie i przewlekle chorych

DZIA! XIII. W ZESPO!ACH FORMUJ#CYCH
SZK!O
! Formowanie i walcowanie szk#a p#askiego, 
! Uk#adanie wyrobów szklanych 
! Prostowanie p#yt szklanych
! Wytrawianie wyrobów szklanych

! Przetwórstwo w#ókna szklanego
! Obróbka p#omieniowa szk#a

DZIA! XIV. PRACE RÓ$NE

! Prace wykonywane w warunkach zwi&kszonego
lub zmniejszonego ci'nienia
! Prace ekip dezynfekcyjnych
! Prace stroicieli instrumentów 
muzycznych 
! Bezpo'rednia obs#uga stacji spr&$arek
! Prace w suszarniach z zastosowaniem
podgrzewania
! Prace przy naprawie pomp wtryskowych
! Obs#uga urz"dze% i narz&dzi wibracyjnych 
lub udarowych
! Prace przy szlifowaniu wyrobów ze szk#a
! Prace ratowników górskich 
! Prace funkcjonariuszy po$arnictwa

>PRACE WYMIENIONE W WYKAZIE A UPRAWNIAJ!CE DO PRZEJ"CIA NA WCZE"NIEJSZ! EMERYTUR# (WYBRANE)

>WARUNKI DO UZYSKANIA WCZE"NIEJSZEJ EMERYTURY PRZEZ OSOBY 
WYKONUJ!CE PRAC# W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH WYMIENIONE W WYKAZIE B

Dzia! I Prace na statkach "eglugi powietrznej na stanowiskach: # Osi$gni%cie wieku emerytalnego wynosz$cego 55 lat dla kobiet
pilota, skoczka spadochronowego, nawigatora, mechanika i 60 lat dla m%"czyzn albo 50 lat dla kobiet i 55 lat dla m%"czyzn,
pok!adowego, radiotelefonisty pok!adowego, instruktora, je"eli komisja lotniczo-lekarska wyda!a orzeczenie o niezdolno&ci
radiooperatora pok!adowego, stewarda, stewardesy. do wykonywania czynno&ci cz!onka personelu lataj$cego,

# osi$gni%cie wieku emerytalnego w czasie wykonywania prac 
wymienionych w dziale I wykazu B lub w czasie zatrudnienia, 
do którego pracownik zosta! skierowany po zwolnieniu z pracy 
na statkach "eglugi powietrznej (warunek ten nie jest wymagany, 
je"eli pracownik z powodu inwalidztwa zosta! zwolniony z pracy 
na statkach "eglugi powietrznej lub z pracy, do której zosta! 
skierowany po zwolnieniu z pracy na statkach "eglugi powietrznej),
# udowodnienie wymaganego okresu sk!adkowego 
i niesk!adkowego (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla m%"czyzn), 
w tym co najmniej 15 lat pracy na statkach "eglugi powietrznej, 
wymienionej w dziale I wykazu B.

Dzia! II Prace w portach morskich wykonywane na stanowiskach # Osi$gni%cie wieku emerytalnego wynosz$cego 55 lat w czasie
sztauera, trymera, robotnika sk!adowego prze!adunków wykonywania tych prac lub zatrudnienia, do którego pracownik
morskich, robotnika oczyszczania i obs!ugi statków, zosta! skierowany stosownie do zalecenia lekarza,
operatora urz$dze' prze!adunkowych, operatora # udowodnienie wymaganego okresu  sk!adkowego 
prze!adunkowego portowego sprz%tu zmechanizowanego, i niesk!adkowego (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla m%"czyzn), 
d(wigowego prze!adunkowych urz$dze' portowych, w tym co najmniej 15 lat pracy wymienionej w dziale II wykazu B.
pracownika wykonuj$cego prace obj%te skróconym czasem
pracy z tytu!u warunków szczególnie uci$"liwych 

lub szkodliwych dla zdrowia.
Dzia! III Prace gor$ce w hutach "elaza i stali oraz hutach metali # Osi$gni%cie wieku emerytalnego wynosz$cego 55 lat, 

nie"elaznych: je"eli komisja lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia
# obs!uga pieców koksowniczych (koksowniczy, operator orzek!a trwa!$ jego niezdolno&) do wykonywania prac 
urz$dze' piecowni, koksowniczy paku, namiarowy paku), wymienionych w dziale III wykazu B,
# spiekanie rud i sortowanie spieku (operator ta&m # osi$gni%cie wieku emerytalnego w czasie wykonywania prac 
spiekaj$cych, spiekacz rudy), wymienionych w dziale III wykazu B lub w okresie zatrudnienia, 
# wytapiacz surówki na wielkich piecach, do którego pracownik skierowany zosta! stosownie do zalecenia
# pracownicy bezpo&rednio zatrudnieni przy obs!udze pieców lekarza,
stalowniczych i rozlewaniu stali (wytapiacz stali, rozlewacz # udowodnienie wymaganego okresu sk!adkowego 
stali, wyprawiacz trzonu, przygotowywacz zestawów i niesk!adkowego (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla m%"czyzn), 
odlewniczych w kanale, operator wsadzarki), w tym co najmniej 15 lat pracy wymienionej w dziale III wykazu B.
# pracownicy bezpo&redno zatrudnieni przy r%cznym 
wyci$ganiu gor$cego wsadu z pieców grzewczych,
# pracownicy bezpo&rednio zatrudnieni przy r%cznym 
wprowadzaniu gor$cej stali do wykroju klatki,
# wytapiacz i przetapiacz "elazostopów,
# wypalacz wad powierzchniowych,
# rafiniarz metali nie"elaznych,
# wytapiacz metali nie"elaznych,
# piecowy pieców przewa!owych i szybowych,
# spiekacz rud i tlenków,
# mistrz nadzoruj$cy bezpo&rednio ww. prace

Dzia! IV Prace ró"ne # Osi$gni%cie wieku emerytalnego wynosz$cego 50 lat dla kobiet
poz. 1-7 # prace wykonywane bezpo&rednio przy przetwórstwie i 55 lat dla m%"czyzn,

azbestu, # udowodnienie wymaganego okresu sk!adkowego
# prace wykonywane bezpo&rednio przy produkcji i niesk!adkowego (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla m%"czyzn),
o!owiu i kadmu oraz przetwórstwie tych metali, w tym co najmniej 10 lat wykonywania prac wymienionych
# prace przy procesach technologicznych zwi$zanych w dziale IV wykazu B. 
z wytwarzaniem aluminium,
# prace rybaków morskich,
# prace nurków,
# prace ratowników w Górskim Ochotniczym 
Pogotowiu Ratunkowym,
# prace wykonywane bezpo&rednio przy produkcji wyrobów 
krzemionkowych w Chrzanowskich Zak!adach Materia!ów 
Ogniotrwa!ych „Chrzanów” oraz przy produkcji mas, mlew 
i zapraw krzemionkowych w Kopalni i Zak!adzie 
Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” w *$cznej 
i w Zak!adzie „Jeg!owa” w Jeg!owej

Dzia! IV Prace ró"ne # Osi$gni%cie wieku emerytalnego 50 lat (kobieta) i 55 lat 
poz. 8-9 # prace wykonywane bezpo&rednio przy udost%pnianiu (m%"czyzna),

i wydobywaniu w%gla brunatnego na odkrywce, # udowodnienie wymaganego okresu sk!adkowego
# prace wykonywane bezpo&rednio przy przeróbce i niesk!adkowego (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla m%"czyzn), 
mechanicznej w%gla w zak!adach górniczych lub praca w tym co najmniej 20 lat przy pracach wymienionych
górnicza w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu w wykazie B dziale IV poz. 8 i 9.
emerytalnym górników i ich rodzin.

Rodzaje prac w szczególnych warunkach wymienionych w wykazie B Warunki wymagane do przyznania wcze&niejszej emerytury


