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Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

WPROWADZENIE

Przekazujemy Panstwu kolejny numer " Zeszytów.. ", który tym razem powstal we
wspólpracy z firma" Demon ".
Zeszyt ten wypelnia sygnalizowana wielokrotnie przez Panstwa luke dotyczaca
trudnego dostepu do publikacji uwzgledniajacych kwalifikacje zdrowotne do wykonywania
zawodu. Problem stal sie szczególnie istotny od czasu, gdy zadania doradców zostaly
poszerzone o uslugi dla osób niepelnosprawnych.
Tego trudnego zadania podjal sie interdyscyplinarny Zespól pod kierunkiem Pana
Wojciecha Krefta. Autorzy przyjeli nastepujaca definicje przeciwwskazan do wykonywania
zawodu:

"...

kazde znaczace

obnizenie poziomu funkcjonowania

sfery

ekspresji

psychofizycznej uniemozliwiajace wlasciwe i bezpieczne dla klienta wykonywanie zawodu".
Jest to ujecie, które stymuluje doradce do twórczego spojrzenia na sytuacje kazdej osoby,
która szuka u Was wsparcia.
Skladamy serdeczne podziekowania wszystkim Osobom, które przyczynily sie do
powstania tej ksiazki a w szczególnosci : lekarzom specjalistom, doradcom zawodowym oraz
pozostalym konsultantom.
Mamy nadzieje, ze niniejszy " Zeszyt ..." bedzie pomocny Panstwu w rozwiazywaniu
trudnychproblemów Waszych Klientów.

CentrumMetodyczne Informacji
i Poradnictwa Zawodowego
PPHU "Demon"
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Wstep

Zagadnienie kwalifikacji zdrowotnych do wykonywania zawodu jest tematem niezwykle waznym na

kazdym etapie rozwoju zawodowego czlowieka. Poczawszy od pierwszych decyzji wyboru zawodu i drog
ksztalcenia, poprzez zmiany stanowisk i miejsc pracy, az do sytuacji choroby, czy wypadku

-

wszedzie

czynnikiem bardzo istotnym, który powinien byc brany pod uwage, jest stan zdrowia.

Przystepujac do prac nad zagadnieniem przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania zawodu prze

sledzilismy przynajmniej czesc dostepnej literatury oraz wczesniejsze rozwiazania dotyczace tego tematu

Oprócz wielu osiagniec i ciekawych rozwiazan najczesciej spotykanym wedlug nas bledem metodologicz

nym w dotychczasowych próbach tworzenia zbiorów przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania za
wodów bylo:
v' brak oparcia na ustalonejjednolitej klasyfikacji zaburzen zdrowotnych
v' brak jednolitosci jezykowej w opisie przeciwwskazan
v' brak korekty koncowej

-

analizy zestawienia wszystkich zawodów i przeciwwskazan w celu zapewnie-

nia jednolitosci i zgodnosci wewnetrznej kryteriów przypisywania przeciwwskazan do zawodów

v' tworzenie zbyt szczególowych procedur oceny predyspozycji kandydata przy jednoczesnym braku nonn
zwiazanych z zawodem badz konkretnym stanowiskiem pracy

W opisie przeciwwskazan do wykonywania zawodu duza trudnoscia dla analityków pracy jest czesto

okreslenie konkretnych, "reprezentatywnych" stanowisk pracy, gdyz to wlasnie ich analiza stanowi z reguly

podstawe do dalszych wniosków. Nie stanowi to problemu w zawodach jednorodnych (o malej ilosci róz

nych stanowisk pracy) jak np. dyzurny ruchu kolejowego, czy lekarz dentysta. Natomiast w zawodach

zróznicowanych (np. matematyk, technik technologii drewna) róznorodnosc mozliwych stanowisk pracy
czesto wrecz uniemozliwia podaniejednego zestawu przeciwwskazan.

Tak wiec skoro wszystko jest wzgledne, plynne i czasami subiektywne, w jaki sposób mozna "opano
wac" to zagadnienie?

Jaki znalezc klucz, aby przy tym wszystkim nie "zgubic" podmiotu czyli - czlowieka majacego problemy ze
zdrowiem ?
Jak przy tym, szukajac rozwiazania, nie zapomniec o jednosci "psychofizycznej" istoty ludzkiej?

Jak sformulowac przeciwwskazania, aby nie stanowily one sztywnej, "urzedniczej" bariery, która bedzie

mógl postawic doradca, lekarz lub pracodawca na drodze rozwoju zawodowego czlowieka, lecz aby byly
one raczej inspiracja w poszukiwaniach rozwiazan konkretnej sytuacji?

Powyzsze pytania postawilismy sobie na poczatku naszej pracy i po pewnym czasie doszlismy do wniosku
ze zaproponujemy nieco inne podejscie do problemu przeciwwskazan zdrowotnych.

Model, który stawiamy niniejszym Panstwu pod ocene, nazwany przez nas modelem funkcjonalno

pragmatycznym opiera sie na pewnych rozwiazaniach przyjetych przez nas w programie "Doradca 2000"

oraz na zastosowanym tam modelu danych z Kwestionariuszy Analizy Zawodów (KAZ) opracowanym
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIaP).
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1. Dla potrzeb analizy przeciwwskazan zdrowotnych podejmiemy próbe uwolnienia sie od konstruktu teoretycznego jakim jest zawód. Schodzacjeden poziom nizej zapomnijmy na chwile o zawodzie - mówmy o
konkretnych wymaganiach lub raczej o zestawie wymagan jaki stawiany jest przed osoba pragnaca podjac
prace. Jesli bowiem zastanowimy sie glebiej nad problemem przeciwwskazan zdrowotnych, to i tak zawsze
przedmiotem analizy powinny byc konkretne wymagania, jakie stawia stanowisko pracy w zawodzie i warunki zdrowotne, jakie musi spelniac kandydat do pracy.
Przyjelismy tu zatem nastepujaca (prawie klasyczna) definicje zawodu:
Zawód jest to zespól obowiazków ifunkcji tworzacych wewnetrznie spójny system zadan, opierajacy sie
na okreslonej wiedzy i umiejetnosciach, ukierunkowany na osiagniecie okreslonych celów, "wykonywany
systematycznie z niewielkimi zmianamiprzez poszczególne osoby w róznych zakladach (miejscach)pracy.
A zatem tak widzimy strukture zawodu :
zawód
/
\
obowiazki
funkcje
/
/
\
\
zadania
zadania
zadania zadania
/
/
\
\
czynnosci czynnosci
czynnosci
czynnosci

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
zestaw
Umiejetnosc

- to sprawdzona

mozliwosc

wymagan

dla

kandydata

"wykonania odpowiedniej

klasy zadan w ramach zawodu.

Wyróznia sie dwa aspekty umiejetnosci:

-poziom

(funkcja kompleksowosci

- specjalizacje
slonych

i zakresu) - w duzej czesci zawiera

w sobie komponent

"wykonawczy

(konieczna wiedza dotyczaca stosowania odpowiednich narzedzi, materialów, obslugi okre-

urzadzen

w celu "wykonania konkretnych

produktów

lub swiadczenia

uslug)

Tak wiec mówiac o konkretnych wymaganiach lub raczej o zestawie wymagan, jaki stawiany jest
przed osoba pragnaca podjac prace i rozpatrujac je w aspekcie przeciwwskazan zdrowotnych kandydata,
mozemy, naszym zdaniem, wymienic takie grupy czynnikówjak:
I.

Wymagane wazne cechy fizyczne

ll.

Wymagane wazne sprawnosci sensomotoryczne

ill.

Kategorie czynnosci dominujacych

N.

Kategorie ogólnego obciazenia fizycznego

Szczególowe ich okreslenie zawiera Zalacznik nr l do niniejszego modelu (na koncu podrecznika)

-

2. Biorac pod uwage druga strone naszej analizy nie iest wazna przyjeta nazwa niepelnosprawnosci (etykieta), nie jest wazne na co chorowal lub choruje klient, lecz

- co uleglo

zaburzeniu

-jakie

funkcje psychofi-

zyczne, jakie "sfery wykonawcze" nie funkcjonuja prawidlowo, uniemozliwiajac tym samym sprostanie
niektórym wymaganiom stawianym przez zawód. Patrzac na czlowieka jako na podmiot wykonujacy prace
i traktujac go jako zlozony system, mozemy spróbowac wyróznic kilka sfer, których prawidlowe funkcjonowanie warunkuje wlasciwe i bezpieczne wykonywanie pracy - czyli prawidlowe spelnienie stawianych
przed nim wymagan. Sfery te proponujemy wyróznic ze wzgledu na to "czym" czlowiek pracuje oraz ze
wzgledu na przyjety funkcjonalny podzial ukladów psychofizjologii czlowieka. Dla podkreslenia charakteru
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wyodrebnionych sfer proponujemy zastosowanie terminu: "sfery ekspresji psychofizycznej" czlowieka.
3. Poza tym nalezy jeszcze wyróznic pewna grupe "Innych czynników" zwiazanych ze stanem zdrowia i
majacych wplyw na mozliwosc wykonywania konkretnych zawodów
Biorac zatem calosc powyzszych zalozen pod uwage proponujemy stworzenie pewnego rodzaju klasyfikacji, czy tez katalogu "sfer ekspresji psychofizycznej".
Sfery ekspresji psychofizycznej:
I.
Sprawnosc konczyn dolnych
II.
Sprawnosc konczyn górnych
III.
Sprawnosc narzadów zmyslów
IV.
Sprawnosci sensomotoryczne
V.
Sprawnosc podstawowych ukladów fizjologii
VI.
Sprawnosci psychiczne
VII.
Cechy ogólne
VIII. Inne czynniki
Szczególowy opis sfer ekspresji psychofizycznej wyglada zatem nastepujaco:

5
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W zwiazku Z powyzszym proponujemy przyjac nastepujaca definicje przeciwwskazan psychofizycznych do wykonywania zawodu:
Przeciwwskazaniem psychofi~cznym do wykonywania zawodu nazywac bedziemy kazde znaczace obnizenie poziomujunkcjonowania sfery ekspresjipsychofizycznej uniemozliwiajace wlasciwe i bezpieczne dla
czlowieka wykonywanie zawodu.
Wedlug schematu podanego na poprzedniej stronie zostal opisany dopuszczalny poziom zaburzen, poszczególnych sfer ekspresji psychofizycznej - czyli wedlug naszej definicji przeciwwskazan psychofizycznych. W ten sposób opisano przeciwwskazania psychofizyczne dla kazdego z 542 wyodrebnionych zawodów.
Jakie widzimy plusy i jakie minusy naszej propozycji w podejsciu do przeciwwskazan psychofizycznych:
Minusy:
~

Wymaga zmiany w sposobie myslenia i w zwyczajowym traktowaniu tematu przeciwwskazan psychofizycznych u wszystkich osób zwiazanych z tym tematem (doradców zawodowych, analityków
pracy, psychologów, lekarzy, nauczycieli itp.)

~

Przy analizowaniu wariantów rehabilitacji zawodowej osoby z problemami zdrowotnymi wymusza
bardzo dokladna analize ewentualnego stanowiska pracy, celem prawidlowego ustalenia zestawu
wymagan dla kandydata.

Plusy:
~

Jest logicznym rozwinieciem atomistycznego opisu zawodów (poprzez zestaw cech) dokonanego w
charakterystykach zawodów (a dokladniej w Kwestionariuszach Analizy Zawodu) opracowanych
przez CIOP.

~

Umozliwia oparcie sie na konkretnej strukturze sfer ekspresji psychofizycznej, a nie jak jest to w
dotychczasowych rozwiazaniach, na blizej nie okreslonych, pochodzacych z róznych systemów klasyfikacyjnych, zaburzeniach i jednostkach chorobowych

~ Zapewnia stosunkowa duza niezaleznosc od osoby doradcy (od jego kwalifikacji i wiedzy medycznej) przy wykorzystaniu danych w pracy z klientem.
~

Umozliwia pelne wykorzystanie opracowanych danych w programie komputerowym

~

Daje mozliwosc zastosowania opracowanej procedury oceny przeciwwskazan psychofizycznych dla
dowolnego stanowiska pracy we wszystkich zawodach (nie tylko tych opisanych w podreczniku)

~

Stworzenie w ten sposób rozumianych przeciwwskazan psychofizycznych jest zgodne z zalozeniami
metodologicznymi przyjetymi wczesniej we wdrozonym programie "Doradca 2000" i dzieki temu,
przy zachowaniu kompatybilnosci w ich przygotowaniu zostaly wlaczone do jego wersji 2,0.

~

Opracowana procedura jest mozliwa do zastosowania wszedzie tam, gdzie zaistnieja zaburzenia sfer
ekspresji psychofizycznej - np. moznaja wykorzystac takze przy planowaniu kariery zawodowej dla
dzieci z grup dyspanseryjnych.
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Propozycja nasza umozliwia w przyszlosci Gak mamy nadzieje w dalszych etapach naszych prac nad

wersja komputerowa) utworzenie standardowego przejscia od konkretnego problemu zdrowotnego, kon-

kretnej choroby do "sfery ekspresji psychofizycznej", która jest przez nie zaburzana. Zamierzamy ewentual-

nie oprzec sie tutaj na Miedzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

opracowanej przez WHO (w kategorii 3 znakowej), która jest uzywana przez lekarzy przy okreslaniu rozpo

znan w Kartach Statystycznych Leczenia Szpitalnego oraz na drukach L-4. Zanim to nastapi, w trudnych

przypadkach mozliwe jest skorzystanie z konsultacji lekarskich celem okreslenia, jakie sfery ekspresji psy
chofizycznej sa obnizone u klienta.

Metodyka prac

Ze wzgledu na to, iz propozycja nasza zawiera nowe rozwiazania, pragniemy aby sposób jej wykonani

byl jasny dla Panstwa i w zwiazku z tym opiszemy w skrócie zastosowana metodyke wykonania podreczni
ka:
1 - Opracowano dla kazdego z 542 zawodów arkusze wymagan

2 - Opracowano dla kazdego z 542 zawodów arkusze opisu przeciwwskazan psychofizycznych do wyko

nywania zawodu
3 - Opracowano dla niektórych zawodów (ponad 200) wskazania pewnych mozliwosci, kierunków przy
stosowania stanowisk pracy pod katem stawianych przez nie wymagan i niepelnosprawnosci rozumia
nych jako dysfunkcje "sfer ekspresji psychofizycznej".
Zastosowane procedury i metody tworzenia danych:
Pl. Analiza jednorodnosci kryteriów przypisania zmiennych
~ Ustalenie precyzyjnych definicji zmiennych opisujacych zawód
~ Dokladne okreslenie przeslanek i kryteriów przyporzadkowywania wartosci zmiennych zawodom.

~ Ustalenie przedzialów wartosci przeslanek i kryteriów przy przyporzadkowywaniu zmiennych za
wodom.

- analiza

~

Druk list zawodów wedlug zmiennych

zastosowanych (domyslnych kryteriów)

~

Analiza i próba oceny poziomu zróznicowania na róznych stanowiskach pracy w zawodzie.

~

Zespól ekspertów jako sedziowie kompetentni ocenial slusznosc przyporzadkowania kazdego z za
wodów do listy (m.in. na podstawie analiz opisów zawodów oraz konsultacji zewnetrznych)

W przypadku rozbieznych ocen sedziów -7 omówienie na zespole oceniajacym -7 i decyzja.
P2. Metoda burzy mózgów - odroczona ewaluacja (zespól doradców-ekspertów)
P3. Konsultacje ze specjalistami, ekspertami, przedstawicielami danego zawodu oraz w miare potrzeby
lekarzem, inspektorem BHP i innymi kompetentnymi w danej dziedzinie osobami

Calosc prac prowadzona byla przy wykorzystaniu narzedzi uzytych przez nas do tworzenia program

"Doradca 2000" i w oparciu o zawarta w nim baze informacyjna, tak aby otrzymane wyniki byly w peln

kompatybilne z reszta danych (zgodne z opisami w Klasyfikacji Zawodów i Specjalnosci, charakterystyka

mi opracowanymi przez CIOP oraz z profilem zawodu opracowanym na podstawie Kwestionariusza Anal
zy Zawodów). Stosujac taka metodyke prac mamy nadzieje, iz uniknelismy przynajmniej czesci bledó
spotykanych w dotychczasowych rozwiazaniach.
7
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Nowa wersja naszego systemu komputerowego "Doradca 2000" v.2,0, która ukaze sie w sierpniu
biezacego roku bedzie równiez zawierac rozwiazania przyjete w niniejszym podreczniku.
Uklad podrecznika
A.

Czesc pierwsza.

W ukladzie alfabetycznym kolejno dla 542 zawodów wymienione sa przeciwwskazania psychofizyczne do wykonywania zawodu. Odszukanie konkretnego zawodu mozliwe jest poprzez skorowidz alfabetyczny nazw zawodów (spis tresci) umieszczony na koncu podrecznika.
B.

Czesc druga.

W ukladzie sfer ekspresji psychofizycznej widoczny jest wykaz zawodów dostepnych przy danym
obnizeniu poziomu funkcjonowania oraz zawody mozliwe do wykonywania po odpowiednim przystosowaniu stanowiska pracy. Odszukanie konkretnej sfery psychofizycznej mozliwe jest poprzez skorowidz (spis
tresci) umieszczony na koncu podrecznika.
Zgodnie z ustaleniami obligujacej nas umowy opracowalismy mini program komputerowy pozwalajacy na dostep do calosci danych i proponujemy Panstwu mozliwosc jego "sciagniecia" poprzez nasz
serwer WWW gdzie udostepnimy go dla wszystkich zainteresowanych uzytkowników podrecznika - adres
Internetowy to - www.bankkarier.pl/sep Na stronie tej mozecie równiez Panstwo przekazywac nam swoje
uwagi i propozycje dotyczace podrecznika oraz w przyszlosci znalezc dodatkowe materialy, ewentualne
zmiany i uzupelnienia.
Mysl przewodnia dla uzytkowników podrecznika
Aby na koniec nieco utrudnic Panstwu zadanie, podamy przyklad, jak bardzo wzgledna jest ocena
przydatnosci zawodowej czlowieka -7 Sluchajacwyliczeniazawodów,którychnie moznawykonywacz
duzymi zaburzeniami sprawnosci rak i palców przyjelibysmy prawdopodobnie liste: slusarza, tokarza,
zdobnika szkla, artyste malarza, introligatora itp. Tymczasem znane sa przypadki jak np. Stowarzyszenie
AMUN, czyli Artystów Malujacych Ustami lub Nogami, gdzie osoby w róznym wieku (od najmlodszych lat
do kilkudziesieciu) tworza piekne dziela sztuki wykorzystywane potem w róznego rodzaju kalendarzach,
pocztówkach,

ilustracjach

ksiazkowych

itp. - jest to ich pasja, radosc i

... zawód!

Pragnelibysmy bardzo, aby nasz podrecznik mógl sie choc troche przyczynic do takiego wlasnie "alternatywnego" myslenia o przeciwwskazaniach psychofizycznych do wykonywania zawodu i aby stal sie podstawa do wytyczania dla kazdej osoby optymalnej sciezki kariery zawodowej. Spróbujmy myslec tak - osoba "bez rak" nie jest osoba "niepelnosprawna", lecz czlowiekiem z mocno zaburzona sfera ekspresji konczyn górnych i

...wiele

jeszcze moze w zyciu osiagnac !
w imieniu wszystkich autorów

wrJctech kreft
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Czesc I
Przeciwwskazania psychofizyczne
do wykonywania zawodu
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Administrator sieci informatycznej

Administrator

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

- sluch - zaburzenia

-

2 wzrok

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego

-

6

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe

-

-

2 - zrecznosc palców

-

- zaburzeniaduzegostopnia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
l - rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia

2 wzrok

lekkie

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- tak

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

4

- percepcja

duzego stopnia

Administrator baz danych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

-

-

l

-

-

-

-

l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

-

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

lekkie

- niska

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej.
Ad.III.1. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docieraiace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.IV.2. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci widzenia stereoskopowego
Ad.VII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci ekspresji werbalnej

-

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

stopnia

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

- zaburzenia duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

duzego

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

l - sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

ksztaltów

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

lekkie

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.I. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy.
Ad.I1.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy
Ad.III.1. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera) mozna np.
zorganizowac prace w taki sposób, by pracownik
udzielal odpowiedzi na pytania uzytkowników tylko za
posrednictwem systemu komputerowego
Ad.VII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci ekspresji werbalnej

-

Adwokat
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

- sluch - zaburzenia

duzego

stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

4

- percepcja

duzego stopnia
ksztaltów

- zaburzenia

duzego

stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

l krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego

- zaburzenia

duzego stopnia

stopnia
5 miesniowego

- zaburzenia

duzego stopnia

3 - nerwowego - zaburzenianiewielkiegoi duzego

-

6

11

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
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Agent clearingowy

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnoscekspresjiwerbalnej niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem tak

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

-

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
- zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l
krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 trawiennego
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba, przecietna

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

- tak

Agent ochrony mienia i osób

-

-

-

- niska

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

-

-

Agent celny

-

-

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 wech
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.1. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw
Ad.IV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej

-

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
glównie wtedy, gdy zakres ich czynnosci ograniczy sie
do prac typowo biurowych
Ad.III.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci wechu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna
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-

- niska,

przecietna
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wane samochody) istnieje mozliwosc zatrudnienia osób
niepelnosprawnych ruchowo.
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.VIII.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych kontaktów z
ludzmi

Agent reklamy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

- zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
2 wzrok

duzego stopnia

- percepcja

4

ksztaltów

- zaburzenia

duzego stopnia

Agent ubezpieczeniowy

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

- umiarkowane,

- zaburzenia

lekkie

l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

- niska
- tak

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

- zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki

duzego

stopnia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l - sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

- tak

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l

-

-

l -krazenia - zaburzenia duzego stopnia

6

-

- zaburzenia

-

umyslowe

duzego stopnia

- umiarkowane,

lekkie

2 zaburzenia psychiki

-

zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

- tak

Agent uslug artystycznych
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.!. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykony
wac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowa
niu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wy
sokiej sprawnosci równowagi
Ad.VIII.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan
czynnosci zawodowych wymagajacych kontaktów
ludzmi

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

- uposledzenie

lekkie

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- umiarkowane,

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym za
wodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewielkiego i duzego

umyslowe

2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

2 - wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia

-

-

zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki

zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego
stopnia
5 miesniowego

- uposledzenie

2 zaburzenia psychiki

Agent sportowy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej.
W zwiazku z duzym postepem w technice (telefony
komórkowe, komputery przenosne, specjalnie dostoso-

-

2
3

-

-

- oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
- nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
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6

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l - uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

-

- umiarkowane,

zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc

ekspresji

3

-

lekkie

werbalnej

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia

4 percepcja ksztaltów

-

-

-

- niska
- tak

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

-

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

- umiarkowane,

- zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

-

-

3 nerwowego
6
l

-

-

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

- uposledzenie

-

umyslowe

- umiarkowane,

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

lekkie

l

2 zaburzenia psychiki

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki

-

-

- zaburzenia niewielkiego i

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzel

-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
- zaburzenianiewielkiego
i
6 - kostno-stawowego
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

niewielkiegoi duzegostopnia

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia

-

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- zaburzenia

5 - równowaga - zaburzenianiewielkiegoi duzego

- niska

Akrobata

-

- sluch

-

2 wzrok

2 - znieksztalcenia,problemyz wygladem- tak

-

- tak

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzel - zrecznosc rak

- zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia

przecietna

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

2 oddechowego

- niska,

Aktor

l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

lekkie

- tak

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

Agent uslug informacyjnych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

- tak

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

l

- uposledzenie

VII. Cechy ogólne

-

-

- umiarkowane, lekkie
fizyczna - niska, przecietna

umyslowe

2 ogólna wydolnosc
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
na

-

-
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- niska, przeciet-
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VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

- tak

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

Analityk systemów komputerowych
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia

Akwizytor

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l - krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

-

l

-

- tak

Analityk pracy

-

-

- zaburzenia

duzego

stopnia

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

lekkie

- niska

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

ksztaltów

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.l. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.IV.2. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci widzenia stereoskopowego
Ad.VII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci ekspresji werbalnej

-

-

- percepcja

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

VII. Cechy ogólne

-

4

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

3

duzego stopnia

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l -rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

-

2 wzrok

-

-

6

-

-

-

-

-

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-

-

Animator kultury

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

2 - wzrok
5

15

-

- zaburzenia duzego stopnia

- równowaga

-

zaburzenia

duzego

stopnia
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IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia

-

-

6

3

-

niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

6

-

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

Antykwariusz

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.VII.2. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe z
obnizona ogólna wydolnoscia fizyczna

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

Archeolog

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 wzrok

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

duzego stopnia

Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów

-

4 percepcja ksztaltów

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzel zrecznosc rak
go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia

-

-

-

-

l krazenia

-

- zaburzenia niewielkiego i

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

5 miesniowego

- zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

-

-

- zaburzenia

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

duzego stopnia

- umiarkowane,

lekkie

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

-

-

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

16

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

Architekt obiektów budowlanych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

Wymogi w kwestii fizycznej dla osób nie bioracych
udzialu w wykopaliskach nie sa rygorystyczne - naukowcami moga zostac osoby niepelnosprawne z dysfunkcja konczyn dolnych i poruszajace sie na wózku
inwalidzkim, jesli tylko pozwola na to warunki konstrukcyjne budynku.

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia

Architekt krajobrazu
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel

niewielkiego

i duze-

kiego i duzego stopnia

3

-

l krazenia

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

6

1

- zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

- umiarkowane,
- niska

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykony
wac ja w pozycji siedzacej
Ad.II.l. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowisk
pracy - takim doborze zadan i czynnosci zawodowyc
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak:, ab
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywa
niu pracy
Ad.I1.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecz
nosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzy
rzadowania stanowiska pracy
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, ab
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly od
powiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzroko
wo (np. przy wykorzystaniu komputera)

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.l. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy
Ad.!Il.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)

-

17
---

lekkie

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

lekkie

- niska

--

umyslowe

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym za
wodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- uposledzenie

-

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia

duzego stopnia

stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

2 oddechowego
3 nerwowego
5 miesniowego

- zaburzenia

3 - nerwowego - zaburzenianiewielkiegoi duzeg

niewielkiegoi duzegostopnia

-

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego

kiegoi duzegostopnia

1 krazenia

- zaburzenia niewielkiego

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel4

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów

l

- koordynacja

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

3

-

l

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 - wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

i duze-

l - sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak
zaburzenia

niewielkiego

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
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Archiwista

Architekt wnetrz
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l - sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia du.zegostopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

1 sluch

-

-

-

4

-

- percepcja

ksztaltów

- zaburzenia

duzego

stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

lekkie

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Czlowiek niedoslyszacy lub nieslyszacy bez zadnych
trudnosci moze sporzadzac inwentarze, wpisujac dane
na karty inwentarzowe lub do pamieci komputera; moze
tez prowadzic wszelkie prace na komputerze.
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.lV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw
Ad.lV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
1 rozróznianie barw
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia

-

-

-

-

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
W wyjatkowych wypadkach, gdy architekt wnetrz
ogranicza sie do prac koncepcyjnych lub nauczania, w
zawodzie tym moga pracowac ludzie niepelnosprawni,
z dysfunkcja konczyn dolnych czy poruszajacy sie na
wózkach.
Ad.II.l. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy
Ad.l1.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

-

Archiwista zakladowy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- zaburzenia

duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych

1 - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-

2 wzrok

-

- zaburzenia duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie

-

-
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Artysta grafik
Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
W wiekszych archiwach zakladowych o duzej liczbie
pracowników istnieje mozliwosc stworzenia stanowisk
pracy dla osób niepelnosprawnych z niedowladem konczyn dolnych. Osoby takie moga zajmowac sie np. tylko opracowywaniem materialów archiwalnych, co odbywa sie w pozycji siedzacej.
Ad.III.1. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.IV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l

-

- zrecznosc

-

-

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

2

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

4

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia

kiego i duzego stopnia

niewielkiegoi duzegostopnia

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

i duze-

-

Artysta malarz
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

- zaburzenia duzego stopnia
l - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel2 wzrok

- zaburzenia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

3 nerwowego

-

5 miesniowego

kiego i duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia

3

duzego stopnia

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

4 - percepcja ksztaltów

lekkie

-

3 nerwowego

-

- zaburzenia duzego stopnia

-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.VII.2. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe z
obnizona ogólna wydolnoscia fizyczna
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-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

-

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
I

-

zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

kiego i duzego stopnia

6

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

3

- zaburzenia duzego stopnia

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie

Artysta fotografik

-

-

l

-

niewielkiego

niewielkiego i duze-

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

3 nerwowego

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia

- zaburzenia

rak

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

Artysta muzyk

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.l. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

3

-

-

-

- koordynacja

Artysta rzezbiarz
Przeciwwskazaniamido wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
1 krazenia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

-

6

-

-

go stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenia niewielkiego i

-

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

2 wzrok

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne

-

-umiarkowane,

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

lekkie

i

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

- niska

3 sprawnosc ekspresji werbalnej

- zaburzenia duzego stopnia

- równowaga -

zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego
duzego stopnia
5

2

- niska

niewielkiegoi duzegostopnia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

4

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3

- nerwowego

-

5 miesniowego
6

-

zaburzenia

-

duzego

stopnia

zaburzenia duzego stopnia

- kostno-stawowego -

zaburzenia

duzego

stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 - uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

Artysta plastyk - projektant wzornictwa
przemyslowego
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga- zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l - uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie

-

Sposobów przvstosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.lV.1. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

-

-

Ad.VII.2.

-

odpowiednim

wyborze zadan i czynnosci

zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe z
obnizona ogólna wydolnoscia fizyc-zna

-

-
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Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
Trudno jest takim osobom prowadzic ankiety, czy wywiady, a wiec ich praca w glównej mierze polegac powinna na kontroli, grupowaniu i wprowadzaniu zebranych danych do komputera.
Ad.VIII.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych kontaktów z
ludzmi

Astrolog
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak

-

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo

Asystent

-

-

-

-

-

-

6

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
niska
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

-

-

-

Asystent operatora obrazu

- niska

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 - zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

Asystent ds. statystyki

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 - równowaga - zaburzenia niewielki ego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
6

-

- koordynacja

3

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne

-

dzwieku

-

Astronom

-

operatora

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l - sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-
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4

- percepcja ksztaltów

-zaburzenia niewielkiego i

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
1 - krazenia

2 - oddechowego

stopnia
5 - miesniowego
6
I

- uposledzenie

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

lekkie

ksztaltów

-

I krazenia

- niska

duzego

stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

- oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
-nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
-miesniowego - zaburzenia duzego stopnia

2
3
5
6

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
I sluch

- umiarkowane,

lekkie

VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- niska,

przecietna

VIII. Inne czynniki

l - nosicielstwochoróbzakaznych- tak

-

2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

3 nerwowego

-

Betoniarz

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

- zaburzenia

- zaburzenia duzego stopnia

I

-

VI. Sprawnosci psychiczne

-uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych

- zrecznosc

rak

- zaburzenia

niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia
l

- zaburzenia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- zaburzenia

-

- percepcja

4

Asystent pocztowy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
umyslowe

-

- rozróznianie barw

I

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

lekkie

-

I sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- tak

2

-

-

- widzenie stereoskopowe

- zaburzenia niewiel-

kiego i duzego stopnia

Sposobów przvstosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

4

- percepcja

niewielkiego i duzego stopnia

-

ksztaltów

- zaburzenia

duzego

stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duze-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej - np. przyokienkukasowym
i okienku przyjmowania listów

l

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

Asystent weterynaryjny
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
I uposledzenie umyslowe

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

3

I - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska,

i duze-

VII.Cechyogólne

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
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Betoniarz zbrojarz
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
l. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l - sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.l. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Na stanowiskach nie wymagajacych przemieszczen
podczas pracy zatrudnia sie osoby z dysfunkcja konczyn dolnych lub na wózkach inwalidzkich (praca
glównie siedzaca).
Ad.lV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw
Ad.lV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej

-

-

-

-

-

-

- koordynacja

wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska
3

Bileter
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosckonczyn górnych

-

l

- zrecznosc

2 - ogólnawydolnoscfizyczna - niska, przecietna

-

1 sluch

-

Bibilotekoznawca

2 wzrok

-

-

1

Bibliotekarz
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia

-

-

i duze-

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
-

-

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.l. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci

-

-

niewielkiego

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

- zaburzenia

-

-

-

- zaburzenia

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
1 rozróznianie barw
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie

-

rak

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

-

-
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Ad.lII.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.lV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

- zaburzenia duzego stopnia

-

-

l sluch

-

5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
duzego stopnia

4

Biochemik

-

l krazenia

-

-

-

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

Biofizyk

-

-

l zrecznoscrak

-

niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia niewielkiego i duze2 oddechowego
go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie

-

takiej organizacji

stanowiska

3

duzego stopnia
wzrokowo-ruchowa

- koordynacja

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia

4 percepcja ksztaltów

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

2 oddechowego
6

- zaburzenia

l

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

- uposledzenie

umyslowe

-umiarkowane,

lekkie

pracy, aby

bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.I. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo

Bioenergoterapeuta
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

Biolog

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m'.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.1.

- zaburzenia duzego stopnia

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-

- tak

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

- umiarkowane

- zaburzenia nerwicowe - tak
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne

-

3

-

-

-

stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

duzego

3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

- zaburzenia

ksztaltów

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

- percepcja

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

-
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VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba, przecietna
2 - ogólnawydolnoscfizyczna niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
I - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem tak

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 - wech
zaburzenia duzego stopnia
4 smak
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
1 rozróznianie barw
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe

-

-

-

-

-

-

-

-

Blacharz
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 - wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci wechu
Ad.IIIA. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci smaku
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

-

-

-

-

-

-

-

-

Biomasazysta
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i

-

6

-

-

-

6

-

-

-

Brazownik

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak

-

- niska

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 - oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

- umiarkowane

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia niewielkiego i duzego
1 krazenia
stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

umyslowe

-

- umiarkowane

Brukarz

l
2

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

go stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

2 wzrok

-

- zaburzenia duzego stopnia

5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia

przecietna

-

niewielkiego i duzego stopnia

-

stopnia

i duze-

6 - kostno-stawowego- zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane

-

VII. Cechyogólne

duzego stopnia

2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

4 - smak -zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 -równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy

duzego stopnia

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

2 oddechowego
go stopnia

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

4 percepcja ksztaltów

zaburzenia duzego stopnia

l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

- zaburzenia

3

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Bufetowy (Barman)
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- sluch - zaburzenia

-

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duze-

4 percepcja ksztaltów

l

niska

Przeciwwskazaniami do wvkonywania zawodu sa:
1. Sprawnosc konczyn dolnych

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

-

Ceramik

- umiarkowane
- niska,

lekkie

2 -znieksztalcenia,problemyz wygladem - tak

go stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- umiarkowane,

-

-

umyslowe

umyslowe
psychiki

3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duze-

- uposledzenie

- zaburzenia

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

l

l

- uposledzenie

VII. Cechy ogólne

-

-

-

- zaburzenia niewielkiego i duze-
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Charakteryzator

Choreograf

Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia

niewielkiego

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

l

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

l

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

-

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

3

- nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
5 miesniowego

-

6

- zaburzenia

l

- uposledzenie

umyslowe

-

l

l

-

-

-

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duze-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

l

umyslowe

- umiarkowane,

- sluch - zaburzenia

-

-

duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

- niska

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego
i duze-

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

-

lekkie

Ciesla

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
- koordynacja

- umiarkowane,

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

2

umyslowe

3 sprawnosc ekspresji werbalnej

niewielkiegoi duzegostopnia

4

- uposledzenie

VII.Cechyogólne
2 - ogólnawydolnoscfizyczna - niska, przecietna

duzego stopnia

3

-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
- zaburzenianiewielkiego
i
6 - kostno-stawowego
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
4 smak zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duze-

lekkie

-

-

niewielkiego i duzego stopnia

l

- umiarkowane,

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Chemik

-

-

-

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

- sluch - zaburzenia

-

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia

i duze-

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

niewielkiego

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

lekkie

3

- niska

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

4 percepcja ksztaltów
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V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia niewielkiego i duzego
1 krazenia
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

6

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej jest to mozliwe glównie
w wiekszych zakladach cukierniczych
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców Ulub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

-

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólnawydolnoscfizyczna niska, przecietna

-

-

-

-

Dealer aktywów finansowych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

l

-

l
2

umyslowe
psychiki

- umiarkowane,

lekkie

-

- blacharz

Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak: - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

-

-

-

2 wzrok

-

- zaburzenia

-

duzego stopnia

5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
VIII. Inne czynniki
l nosicielstwo chorób zakaznych tak

-

- zaburzenia

Dekarz

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-

- uposledzenie

- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-

-

6

-

-

-

-

3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

duzego stopnia

2 wzrok

-

-

- sluch - zaburzenia

- zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l - krazenia - zaburzenia duzego stopnia

Cukiernik (ciastkarz)
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak: zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
4 smak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
4 trawiennego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

3

- koordynacja

wzrokowo-ruchowa

-

zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

28

-

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

Detektyw

-

5 - miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

2 - zaburzenia psychiki

-

zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosckonczyn dolnych

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

lekkie

- tak

l

- niska,

przecietna

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

-

-

kiego i duzego stopnia

3

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
I

-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
duzego stopnia

stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe

- zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l - krazenia - zaburzenia duzego stopnia

-

4 percepcja ksztaltów

-

3 nerwowego
5 miesniowego

-

6

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

- uposledzenie

-

umyslowe

- umiarkowane,

2

-zaburzenia nerwicowe - tak

-

-

psychiki

-

-

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska, przecietna
VIII. Inne czynniki

-

-

2 - znieksztalcenia,problemyz wygladem- tak

Dezynsektor
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosckonczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

- zaburzenia

zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

lekkie

2 zaburzenia psychiki

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

- koordynacjawzrokowo-ruchowa - zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

-

2 wzrok

niewielkiego i duzego stopnia

l

-

-

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

- sluch - zaburzenia

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia

Demonstrator
wyrobów (prezenter)
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.VII.2. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe z
obnizona ogólna wydolnoscia fizyczna

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa 2 wzrok

duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów

-
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V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
1 krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego

-

-

- oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego- zaburzeniaduzegostopnia
2

-

3 - nerwowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

5 miesniowego

- zaburzenia

-

5 miesniowego

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

VI. Sprawnosci psychiczne
1

- uposledzenie

- umiarkowane,

umyslowe

1

-

i duze-

- zaburzenia

-

-

1 sluch

-

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
1 krazenia

2 - oddechowego

-

6

- zaburzenia

1 - budowa

VII. Cechyogólne

4

ciala

-

- slaba

2 ogólna wydolnosc fizyczna

- zaburzenia

-

lekkie

- niska

2

-

zaburzenia duzego stopnia

-

zaburzenia duzego stopnia

- ogólna

wydolnosc fizyczna

-

niska

l

- sluch

-

-

zaburzenia duzego stopnia

2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

duzego stopnia

l - krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

4 smak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

1 rozróznianie barw

-

Doradca podatkowy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

ksztaltów

3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VII. Cechy ogólne
1 - budowa ciala - slaba

Dietetyk

-

- percepcja

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego

Sposobów orzvstosowania stanowisk oracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

1 sluch

-

-

duzego stopnia

- umiarkowane,

niewielkiego i duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia - zaburzenia duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe

- tak

2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

stopnia
5 miesniowego

- tak

-

-

4 percepcja ksztaltów

- niska

II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

- tak

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

duzego stopnia

3

lekkie

Doker

duzego stopnia

-

-

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

-

- umiarkowane,

umyslowe

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych

- zaburzenia

- sluch - zaburzenia

- uposledzenie

2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe

Diagnosta samochodowy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

l

duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

lekkie

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

- zaburzenia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

- zaburzenia duzego stopnia
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VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

VI. Sprawnosci psychiczne
l - uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnoscekspresjiwerbalnej niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia. problemy z wygladem - tak

-

- tak

-

Doradca zawodowy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1 - uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska
VIII. Inne czynniki

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

-

Doradca pracy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia

-

6

-

1 - nosicielstwochoróbzakaznych- tak

-

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne

-

- tak

-

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

Doreczyciel

- niska

VIII. Inne czynniki

1- nosicielstwochoróbzakaznych- tak

-

2 znieksztalcenia. problemy z wygladem

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

Doradca

w zakresie

-

publicznego

-

obrotu papierami wartosciowymi
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia

-

6

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne

-

-

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

pocztowy

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 - sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 - wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
- zaburzenia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duze2 oddechowego
go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska. przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

- niska
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Dozorca

VI. Sprawnosci psychiczne
I - uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
niska
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 - wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 równowaga
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala slaba, przecietna
niska, przecietna
2 ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.1. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy
Ad.VII.2. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe z
obnizona ogólna wydolnoscia fizyczna

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Duchowny chrzescijanski

-

-

-

-

-

Dróznik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Drwal

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-

-

-

6

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
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VI. Sprawnosci psychiczne
I

- uposledzenie

-

umyslowe

- umiarkowane,

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

lekkie

2 - wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia

2 zaburzenia psychiki

-

-

zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

zaburzenia duzego stopnia

5

- miesniowego -

zaburzenia duzego stopnia

6

- kostno-stawowego - zaburzenia

2 oddechowego

3 - nerwowego
stopnia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.l. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

-

- zaburzenia niewielkiego i duzego
niewielkiego i

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

- uposledzenie

l

- umiarkowane,

umyslowe

lekkie

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki

-

niska

2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

tak

Dyrektor generalny (naczelny)
Dyzurny ruchu kolejowego

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

- zaburzenia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- krazenia - zaburzenia niewieIkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

-

2

- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki

- zaburzenia

niewiel-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego - zaburzenia niewieIkiego i duzego
stopnia

Dyrygent
przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia

5

- miesniowego - zaburzenia

niewielkiego i duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

duzego stopnia
stereoskopowe
kiego i duzego stopnia

- widzenie

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiegoi duzegostopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców

-

3

2 - znieksztalcenia,problemyz wygladem- tak

-

-

-

-

-

- zaburzenia niewieIkiego i

5 - równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

4 trawiennego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

stopnia

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia

l

-

i duzego

-

go stopnia
2 - zrecznoscpalców

I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia

stopnia

niewielkiego

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

zaburzenia duzego stopnia
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VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc

-

fizyczna

-

3 sprawnosc ekspresji werbalnej

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia

-

niska

- niska

- równowaga

5

- zaburzenia

duzego

stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

Dziennikarz

duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia

-

-

go stopnia
3 - nerwowego- zaburzeniaduzegostopnia

5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego

-

wiska pracy dotyczacych

stopnia

-

dolnych

-

Dzokej
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
2 - widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

wydolnosc fizyczna
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska, przeciet-

-

na
VIII. Inne czynniki
problemy

-

z wygladem

-

-

tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1I1.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Np. niedowidzacy dziennikarz moze byc felietonista radiowym.
Ad.IV.2. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci widzenia stereoskopowego
Ad.VIII.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych kontaktów z
ludzmi

-

-

-

-

-

-

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzel

Dziewiarz

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzel zrecznosc rak

-

konczyn

-

VII. Cechyogólne

2 - znieksztalcenia,

sprawnosci

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie

2 - ogólna

- niska

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

- umiarkowane

VII. Cechyogólne

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- zaburzenia niewielkiego i duze-

2 - oddechowego

-

5 miesniowego

- zaburzenia

niewielkiego i duzego

stopnia
6

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

l

-uposledzenie

-

umyslowe

-

umiarkowane

2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
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IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

VII. Cechy ogólne

2 - ogólnawydolnoscfizyczna - niska, przecietna

-

Ekonomista

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
I - krazenia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

6

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-umiarkowane,

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

lekkie

- niska

Elektroenergetyk
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego stop2 wzrok
nia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
I rozróznianie barw
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
I
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
I uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

Ekspedient pocztowy
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
I sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
I krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
I uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
I zrecznosc rak
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

Ekspedytor

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

-

-

-
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Elektromonter

W nastawniach mozliwe jest zatrudnienie osób niepelnosprawnych poruszajacych sie na wózkach inwalidzkich, po odpowiednim przystosowaniu stanowiska pracy.
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

Elektromechanik

1 - sluch

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

1

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego

i

duzego stopnia

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
-

niewielkiegoi duzegostopnia

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

- zaburzenia

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

1 krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

-

-

-

-

-

-

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- niska

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne

-

-

-

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Dotyczyc to moze np. montazu drobnych elementów na
odpowiednio przystosowanych stanowiskach pracy
przez osoby poruszajace sie na wózkach inwalidzkich.

2 - ogólnawydolnoscfizyczna - niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Np. w zakladach produkcji przyrzadów pomiarowych,
na stanowiskach elektromechaników moga byc zatrudniane osoby z dysfunkcja konczyn dolnych.

-

Elektromonter
linii elektrycznych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

go stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
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III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychicme
1 uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne

-

-

-

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 zrecmosc palców
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

-

-

duzego stopnia

-

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
duzego stopnia

4 - percepcja ksztaltów

-

zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicmych

-

-

l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego

-

5

-

- miesniowego

-

- zaburzenia

duzego stopnia

6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia

-

-

I Etnolog

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

Etnograf

-

-

- niska

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

Epidemiolog

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Teoretykiem, naukowcem pracujacym w instytucie,
muzeum lub na uczelni moze zostac osoba z dysfunkcja
konczyn dolnych, a nawet poruszajaca sie na wózku
inwalidzkim, jesli w danym budynku nie ma barier architektonicznych.

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 wech
5 - równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

Farmaceuta
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

-

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-

duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecmosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

- niska

-

-

l

-

-

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
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- koordynacja

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
3

-

-

-

Filozof

-

-

6

specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
VI. Sprawnosci psychiczne
l

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem tak

-

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

lekkie

- niska

-

-

-

-

Fizjoterapeuta
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców illub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy
Ad.1I1.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.VIII.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych kontaktów z
ludzmi

l

- zrecznosc

rak

- zaburzenia

niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l - sluch zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

4

- percepcja

ksztaltów

- zaburzenia

duzego

stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

l krazenia

-

Filolog
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnoscekspresjiwerbalnej niska, przecietna

-

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego

-

3 nerwowego
stopnia

- zaburzenia

duzego stopnia

-zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-zaburzenia

5 miesniowego

niewielkiego i duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

l

-

-uposledzenie

-

- umiarkowane,
nerwicowe - tak

umyslowe

lekkie

2 zaburzenia psychiki

-

- zaburzenia

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

2 - ogólnawydolnoscfizyczna - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki

-

l - nosicielstwochoróbzakaznych tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Przeciwwskazania do pracy w zawodzie fIlologa sa w
duzym stopniu okreslone miejscem jego pracy. Dysfunkcja konczyn dolnych nie dyskwalifikuje np. kandydata na tlumacza, redaktora, krytyka, lub tez fIlologa w
bibliotece czy instytucie naukowym.
Ad.1I1.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i!lub w zastosowaniu

-

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

-

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy.
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VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

-

-

Fizyk
Formowacz

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 - wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
I rozróznianie barw
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
I uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
niska
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

-

-

-

-

Formierz reczny
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l - krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 - oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
I uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szklanych

(mechaniczno-reczny)
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 - wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

wyrobów

-

-

-

Fotograf
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

-

-

-
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IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy

-

-

-

kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztahów zaburzenia niewielkiego i

-

-

Frezer

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

- umiarkowane,

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

lekkie

Fotoreporter

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-sluch - zaburzenia
-

-

niewielkiego i duzego stopnia

i duze-

-

-

- budowa

l

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztahów zaburzenia niewielkiego i

-

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

-

2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenianiewielkiegoi

umyslowe

VII. Cechy ogólne

- umiarkowane,

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

2 -wzrok - zaburzeniaduzegostopnia

lekkie

-

-

2 - znieksztalcenia,

problemy z wygladem

-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

VIII. Inne czynniki

-

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

2 - ogólna wydolnosc fizyczna
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

-

- niska

Frezer drewna

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

- uposledzenie

- slaba

ciala

2 ogólna wydolnosc fizyczna

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

l

-

VII. Cechy ogólne

- koordynacja

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

kiegoi duzegostopnia

-

-

stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

-

-

-

-

-

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 - oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego

duzego stopnia

3

- zaburzenia

4 - percepcja ksztahów

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia niewielkiego i
2

duzego stopnia

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

3
niewielkiego

duzego stopnia

-

- zaburzenia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

-

5 równowaga

- zaburzenia

duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 - wzrok - zaburzenia duzego stopnia

3

- tak

-

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztahów
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VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

2 oddechowego
3 nerwowego
5 miesniowego

-

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewielkiego i duzego

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

stopnia

- kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i

6

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

- umiarkowane

- zaburzenia nerwicowe

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- tak

Garbarz skór
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- niska

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

4

5

- równowaga

- zaburzenia

duzego

-

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

4

- percepcja

duzego

stopnia

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-

- umiarkowane

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

duzego stopnia

ksztaltów

duzego

-

6

3

- zaburzenia

stopnia

stopnia

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

ksztaltów

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

- percepcja

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

l

-

-

-

-

3 wech
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

Fryzjer
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

- tak

stopnia

- niska

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

l krazenia
2

- zaburzenia duzego stopnia

- oddechowego - zaburzenia

Garmazer

duzego stopnia

- nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

3

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak - zaburzenia

stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l - uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2

- zaburzenia

-

-

psychiki

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
4 smak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga

- niska
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IV. Sprawnosci sensomotoryczne

1

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

duzego stopnia

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

2 oddechowego
3 nerwowego
5 miesniowego

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewielkiego i duzego

Geograf

stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i

6

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1

- uposledzenie

umyslowe

- zaburzenia

-

umiarkowane

1 - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
1 - sluch

-

-

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

4

- percepcja

-

1 krazenia

-

ksztaltów

- zaburzenia

duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

5 - miesniowego

duzego stopnia

-

-

- umiarkowane,

lekkie

VII.Cechyogólne

2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

duzego stopnia

- koordynacjawzrokowo-ruchowa-

- zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

zaburzenia

duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 -krazenia - zaburzenia duzego stopnia
-

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewielkiego i duzego

-

- zaburzenia

Geolog
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-umiarkowane,

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Osoba poruszajaca sie na wózku inwalidzkim moze zostac zatrudniona np. jako nauczyciel geografii w szkole.

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych

lekkie

1

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

2 oddechowego
3 nerwowego

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

1

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

1 - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
1 sluch

6

-

duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe

-

duzego stopnia

Geofizyk

2 oddechowego
3 nerwowego
stopnia
5 miesniowego

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

3

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga zaburzenia duzego stopnia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

-

duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

- zaburzenia

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

- zrecznosc

rak

- zaburzenia

niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

5 równowaga
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Gospodarz domu

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
- zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
4 percepcja ksztahów
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
I krazenia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 - nerwowego
stopnia

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

-

-

-

6

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-

-

2 wzrok

-

- umiarkowane,

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

-

-

-

-

5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

lekkie

VI. Sprawnosci psychiczne

- niska

3 sprawnosc ekspresji werbalnej

- zaburzenia duzego stopnia

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

5 - równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne

-

l

- niska

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

lekkie

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej
Ad.Vl.l. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona

-

Glazurnik
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

Górnik kopalni odkrywkowej
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

l

duzego stopnia

3

- koordynacja
-

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

-

-

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

-

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

duzego stopnia

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

-

-

4 percepcja ksztahów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-sluch - zaburzenia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

niewielkiegoi duzegostopnia

I krazenia

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców .: zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

4

- percepcja

ksztahów

- zaburzenia

duzego

stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

l

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

lekkie

- niska
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6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba, przecietna

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
1 rozróznianie barw
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
4 percepcja ksztaltów
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fIZjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

-

-

Górnik kopalni podziemnej
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
rv. Sprawnosci sensomotoryczne
2 - widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 - ogólnawydolnoscfizyczna - niska, przecietna

-

-

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.rv .1. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

-

Hafciarka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenianiewielkiegoi

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
1 - budowa ciala - slaba, przecietna
2 - ogólnawydolnoscfizyczna niska, przecietna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hartownik

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
1 sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia

-

Grawer

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fIZjologicznych
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
1 uposledzenie umyslowe

-

-

6

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i

-

-
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-

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

5 równowaga
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia niewielkiego i duzego
l krazenia
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

6

-

-

-

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw
Ad.IV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej

- kostno-stawowego - zaburzenianiewielkiegoi

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

Hodowca

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
3 wech
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l - krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane
VII. Cechy ogólne
niska
2 ogólna wydolnosc fizyczna
VIII. Inne czynniki
l nosicielstwo chorób zakaznych
tak

Historyk

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Osoby nieslyszace moga byc zatrudnione np. na stanowiskach publicysty i pracownika naukowego.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Historyk sztuki
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzeniaduzegostopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

ptaków

-

-

-

Hodowca

zwierzat

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok

-

-

-

-

-
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-

5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l - krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

.

-

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

6

-

l uposledzenie umyslowe umiarkowane,lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

Hutnik - dmuchacz szkla

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe - umiarkowane
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
11.Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia

niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Osoby z dysfunkcja konczyn dolnych moga wykonywac ten zawód jedynie specjalizujac sie w hodowli
zwierzat domowych.
Ad.IV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej

-

-

-

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

I -rozróznianiebarw - zaburzeniaduzegostopnia

2

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

kiego i duzego stopnia

-

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzel

Hostessa
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
- zaburzenianiewielkiegoi
6 - kostno-stawowego
duzego stopnia

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

-

-

2 wzrok

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

VI. Sprawnosci psychiczne
I

-

I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

- percepcja

ksztaltów

- zaburzenia

-

-

umyslowe

- umiarkowane
- niska

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

I krazenia

- uposledzenie

VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

duzego stopnia
4

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracv w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy.

- zaburzenia duzego stopnia
-

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
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ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.VIII.2. - ograniczeniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych kontaktów z ludzmi

Iluzjonista
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Informator ruchu pasazerskiego
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 - nerwowego zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

- tak

Informator handlowy

-

-

-

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

do wykonvwania zawodu sa:

I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia

-

- tak

Inkasent
Przeciwwskazaniami

-

- niska

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

- niska

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

- tak

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.!l.1. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby

-

-
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VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki

-

-

-

- tak

-

2 - znieksztalcenia,problemyz wygladem-

tak

Inseminator
Inspektor budowlany
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego- zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 - wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

Inspektor bezpieczenstwa
zeglugi
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

6 - kostno-stawowego- zaburzenia duzego stopnia

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VIII. Inne czynniki

2 - znieksztalcenia,problemyz wygladem- tak
Inspektor kontroli handlu i uslug

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
3 wech
zaburzenia duzego stopnia
4 smak - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

-

-

- umiarkowane, lekkie

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

6

-

-

-

-

-
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-

4 - percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l
krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

6

-

-

-

-

-

6

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

-

VII. Cechy ogólne
niska
2 ogólna wydolnosc fizyczna
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki

-

-

2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

- tak

Inspektor

Inspektor kontroli skarbowej

-

-

-

-

-

-

-

-

rybolówstwa

-

-

-

-

Instruktor

agrotechniczny

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

morskiego
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia

-

-

-

-

ochrony

pracy

-

-

-

Inspektor

tak

-

-

-

-

Panstwowej Inspekcji Pracy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska
VIII. Inne czynniki
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem tak

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

-

-

-
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6

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

Instruktornauki jazdy

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
niska
VIII. Inne czynniki
tak
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l - sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne

-

-

-

-

-

-

Instruktor lotniczy
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

- koordynacja

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 trawiennego - zaburzenia duzego stopnia
3

-

-

-

-

-

-

-

- niska

- tak

-

-

Instruktor

poradnictwa

hodowlano - zywieniowego
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
3 wech - zaburzenia duzego stopnia
4 smak - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
istnieje mozliwosc nauki kierowania samochodem osobowym po odpowiednim przerobieniu samochodu

5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

-

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

-

-

-

-

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
zaburzenia niewiel2 - widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia

-

-

-

-
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Ad.II.l. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

l rozróznianie barw

- zaburzenia duzego stopnia

-

-

6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

-

umyslowe

- umiarkowane,

-

lekkie

-

zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki

-

-

2 - znieksztalcenia,

problemy z wygladem

doborze zadan i czynnosci zawodowych

pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy
Osoby niepelnosprawne moga przeprowadzac instruktaz sportowy innych osób niepelnosprawnych. Istnieje mozliwosc zatrudnienia osób niepelnosprawnych,
zarówno w sporcie powszechnym (niektóre dyscypliny)
jak i sporcie niepelnosprawnych (szczególnie byli zawodnicy). Informacje na ten temat mozna uzyskac w:
Polskim Zwiazku Sportu Niepelnosprawnych "Start"
02-032 Warszawa, ul. Filtrowa 75, tel. 659 301

3 - nerwowego - zaburzeniaduzegostopnia

2 zaburzenia psychiki

- takim

pracy

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego

- tak
Introligator
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

Instruktor sportu

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

-

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ksztaltów

- zaburzenia

duzego

-

-

stopnia

-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

-

- umiarkowane,

3

- sprawnosc

ekspresji

-

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

lekkie

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

VII. Cechy ogólne

stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umyslowe

-

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
I uposledzenie umyslowe

l

- uposledzenie

-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

l

-

3

duzego stopnia

- percepcja

-

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
4

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

- niska, przecietna
- niska

werbalnej

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.!. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej, np. przy zajeciach takich,
jak produkcja galanteni papierowej, czy obsluga automatów, introligatorskich

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
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-

Inzynier automatyki i robotyki

- zaburzenia

5 równowaga

duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego

-

niewielkiego

-

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- sluch - zaburzenia

l

-

2 wzrok
nia

l

duzego stopnia

- uposledzenie

Inzynier

duzego stopnia

niewielkiegoi duzegostopnia

-zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-kostno-stawowego
-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

- umiarkowane,

- koordynacja wzrokowo-ruchowa
duzego stopnia

- zaburzenia

- zaburzenia niewielkiego i

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

-

l

- uposledzenie

umyslowe

-umiarkowane,

lekkie

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
- istnieje mozliwosc zatrudnienia osób niepelnosprawnych np. z zaburzeniami funkcjonowania konczyn dolnych, z niedosluchem, gluchych, gluchoniemych - moga to byc m.in. stanowiska naukowo-badawcze, projektowe; powinny to byc specjalnie przygotowane i
wlasciwie wyposazone miejsca pracy, wykorzystujace
technike komputerowa

Inzynier biotechnologii
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l

-zrecznosc

-

rak

- zaburzenia

2 zrecznosc palców

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 wech
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok

-

3

6

Inzynier BHP

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 - nerwowego
zaburzenia duzego stopnia

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.I. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.III2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Osoby niepelnosprawne moga np. znalezc zatrudnienie w biurach konstrukcyjnych i jako kontrolerzy dzialu
jakosCi.

-

-

4 percepcja ksztaltów

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

-

-

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

-

biocybernetyki

duzego stopnia

lekkie

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

- niska

l

- zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

lekkie

zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
6

- umiarkowane,

i inzynier biomedyki
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

- koordynacjawzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

umyslowe

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

-

VII. Cechy ogólne

- zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

4 percepcja ksztaltów

-

-

6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
3

-

-

- zaburzenia

-

-

l

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

duzego stopnia

-

-

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów
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- zaburzenia

duzego stopnia

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

Ad.!I.l. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-

2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

6

VI. Sprawnosci psychiczne

- uposledzenie

]

umyslowe

- umiarkowane,

lekkie

Inzynier budowy systemów

komputerowych

Inzynier budownictwa
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
]

- zaburzenia

duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

-

-

- zaburzenia

-

3

-

- zaburzenia

- zaburzenia niewielkiego i

-

2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego

-

stopnia
5 miesniowego
6

- zaburzenia

Inzynier chemik
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

- umiarkowane,

- zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
2

- ogólna

-

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
] krazenia

-

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

niewielkiegoi duzegostopnia

-

-

VII. Cechyogólne

kiegoi duzegostopnia

-

- zaburzenia

-

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

1

-

-

duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

4 percepcja ksztaltów

duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 - rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

2 wzrok

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

3

- zaburzenia

rak

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch

- zrecznosc

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
1 sluch

wydolnosc

fizyczna

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duze1 zrecznosc rak

lekkie

-

- tak

- niska

3 sprawnosc ekspresji werbalnej

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- niska

-

1 sluch

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

- zaburzenia

-

duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
4 smak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
] rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

-

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Osoby z dysfunkcja konczyn dolnych moga wykonywac np. niektóre prace dokumentacyjne, administracyjne i projektowe (kreslarskie, projektowanie komputerowe).

-

-

-

-

duzego stopnia

3
4
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- koordynacja wzrokowo-ruchowa
-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia

-

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duze-

-

VII. Cechy ogólne
3 sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.Il.1. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy - takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy
Ad.lIl.1. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Ad.VII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci ekspresji werbalnej

-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechyogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych

sprawnosci

konczyn

dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Ad.IIIA. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci smaku
Osoby niepelnosprawne moga np. pracowac w instytutach naukowych i w szkolnictwie.

Inzynier elektryk
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

Inzynier elektronik
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

2
3

-

-

niewiel-

- koordynacja

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

-zaburzenia niewielkiego i

-

-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

- zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki

-

i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia

3 nerwowego
stopnia

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia

-

-

-

-

4 percepcja ksztaltów

niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

-

duzego stopnia

kiego i duzego stopnia

kiego i duzego stopnia

-

-

-

duzego stopnia

3

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego
l rozróznianie barw
duzego stopnia

-

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

-sluch - zaburzenia

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

2

stopnia

-

-

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

-

duzego

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
1 sluch

-

- niska

-

-zaburzenia nerwicowe - tak
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Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.!. - na pewnych stanowiskach, np. w projektowaniu, istnieje mozliwosc zatrudnienia osób niepelnosprawnych z dysfunkcja konczyn dolnych, a nawet poruszajacych sie na wózkach inwalidzkich
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Ad.VII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci ekspresji werbalnej

Inzynier górnik
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

-

-

-

5 - miesniowego

6

-

-

kiego i duzego stopnia

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

-

3

duzego

lekkie

-zaburzenia nerwicowe - tak

-

-

stopnia

Inzynier hutnik (metalurgii)
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

- zaburzenia

duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

-

2

- tak

- zrecznosc

palców

- zaburzenia

duzego

stopnia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

-

VII. Cechyogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

-

-umiarkowane,

2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

- zaburzenia nerwicowe

i duzego

VII.Cechyogólne

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

niewielkiego

- kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe

-

- zaburzenia

stopnia

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

- zaburzenia niewielkiego i duze-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenianiewielkiegoi duzego
stopnia

- nia - zaburzenia niewielkiego i duzego stop5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego

-

stopnia

2 oddechowego

-

-krazenia - zaburzenia

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego

l

2 wzrok

I

-

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

niewielkiego i duzego stop-

nia
3 - wech - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-

- wzrok - zaburzenia

2

Inzynier geodeta
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia duzego stopnia

-

-

nia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia

-
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-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

-

-

- zaburzenia niewielkiego i

l

-uposledzenie

2

- zaburzenia

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- krazenia - zaburzenia

l

niewielkiego i duzego

-oddechowego - zaburzenia

niewielkiego i duze-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 - trawiennego
zaburzenia duzego stopnia

- umiarkowane,

lekkie

- tak

-

-

- zaburzenia

5 miesniowego

niewielkiego i duzego

Inzynier inzynierii srodowiska

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

umyslowe

psychiki
zaburzenia nerwicowe

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci wechu

stopnia

2

duzego stopnia

6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia
VI. Sprawnoscipsychiczne

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia

5 miesniowego

-

- umiarkowane,

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

lekkie

II. Sprawnosc konczyn górnych

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
3 wech
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia

-

- niska

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnychtakie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Osoby niepelnosprawne nie moga byc zatrudniane
w zawodzie inzyniera hutnika bezposrednio przy produkcji, ale np. jako inzynier zajmujacy sie projektowaniem oraz opracowywaniem technologii, pracujacy
w biurze technologicznym, projektowym lub osrodku
naukowo-badawczym.

-

-

-

-percepcja

duzego

stopnia

-

-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

Inzynier inzynierii materialowej
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak:
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l - sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 - wzrok - zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

.

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

Inzynier kontroli jakosci

3

duzego stopnia

4

-percepcja

ksztaltów

- zaburzenia

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

l krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego

-

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej, np. mozliwe jest zatrudnienie w laboratoriach lub pracowniach projektowych

nia
3 - wech - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia

-

- zaburzenia

ksztaltów

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-

-

4

-

-

- zaburzenia

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
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Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tvm zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.!. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
I sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
4 percepcja ksztaltów
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
I krazenia
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej glównie do pracy admini-

-

-

-

stracyjnej i umyslowej

-

-

6

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

-

Inzynier mechanik
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
niska
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

- sluch - zaburzenia

-

-

duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe zaburzenia niewiel-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci wechu

-

-

-

-

-

kiego i duzego stopnia

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

4

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

2

Inzynier lesnictwa

3

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych

-

-

-

-

-

-

-percepcja

-

-

ksztaltów

- zaburzenia

-

6

-

-

-

- umiarkowane,

- niska

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Na przyklad na stanowisku konstruktora, czy technologa moga byc zatrudniane osoby z dysfunkcja konczyn
dolnych, szczególnie jesli niepelnosprawnosc powstala
w trakcie pracy zawodowej.
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace 0sobom z oslabieniem wzroku

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- niska

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

duzego stopnia

-

VI. Sprawnosci psychiczne
I - uposledzenie umyslowe

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

3 sprawnosc ekspresji werbalnej

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
I rozróznianie barw
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
4

-

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

-

l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

-

-

stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

- zaburzenia duzego stopnia

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
I sluch

-

duzego stopnia

- nerwowego -zaburzenia niewielkiego i duzego

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

l zrecznoscrak

-oddechowego - zaburzenia

lekkie

- niska
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Ad.VII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci ekspresji werbalnej

Inzynier

-

-

-

-

-

-

-

stopnia
5 miesniowego

-

6

- zaburzenia

-

- zaburzenia

duzego stopnia

Inzynier odlewnik
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

- umiarkowane,

-

lekkie

- zaburzenia

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

I zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
I sluch

- niska

-

-

-

-

-

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych

- niska

3 sprawnosc ekspresji werbalnej

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodice sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.VII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci ekspresji werbalnej

2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
I krazenia

-

-

-

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i
-

duzego stopnia

VII.Cechyogólne

- widzeniestereoskopowe - zaburzenianiewiel-

-

- zaburzenia

ksztaltów

-

niewielkiegoi duzegostopnia

4

- percepcja

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
I uposledzenie umyslowe

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

duzego stopnia
4

kiego i duzego stopnia

3

-

I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia

2

-

3

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

Przeciwwskazaniami do WYkDnywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
I sluch

-

systemów

komputerowych
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

Inzynier mechanizacji rolnictwa

-

obslugi

-

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Osoby z dysfunkcja konczyn lub poruszajace sie na
wózkach inwalidzkich moga wykonywac niektóre prace
biurowe (projektowe, dokumentacyjne, administracyjne) oraz prace naukowe w przystosowanych odpowiednio pomieszczeniach (np. stanowiska pracy chronionej).
Ad.IIIol. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

-

-

duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzeI

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia
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IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
3

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

- umiarkowane,

umyslowe

2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

- tak

4

przecietna

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzel

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 - trawiennego - zaburzenia duzego stopnia

-

6

-

l

-

duzego stopnia

-

duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
6

-

l

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

duzego stopnia

Inzynier pozarnictwa
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia

-

lekkie

Inzynier przetwórstwa skóry
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia

-

- umiarkowane,

-

-

4 percepcja ksztaltów

umyslowe

-

N. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

- uposledzenie

zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska, przecietna
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

2 - zaburzenia psychiki

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

niewielkiego i duzego

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

niewielkiego i duzego stopnia

5 równowaga

- zaburzenia

5 miesniowego
stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Inzynier poligraf
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku illub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

- zaburzenia

-

niewielkiego i duzego stopnia

- niska,

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

lekkie

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-
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Inzynier

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
3 wech zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 -oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzeI

-

-

-

-

-

-

5 - miesniowego
- zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

-

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych

- tak

Inzynier systemów

- zaburzenia

l

-

-

-

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa
-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
l

- zaburzenia duzego stopnia

-

3 wech
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 równowaga

stopnia

-

4 trawiennego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 - zaburzenia psychiki

-

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

-

l

niewielkiego i duzego stopnia

-

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

rak

duzego stopnia

-

-

-

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

- zrecznosc

2 zrecznosc palców

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

2 wzrok

duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych

Inzynier rybactwa
Przeciwwskazaniami do wykonYWaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

bezpieczenstwa

radiacyjnego
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
- istnieje mozliwosc zatrudnienia osób niepelnosprawnych np. z zaburzeniami funkcjonowania konczyn dolnych, z niedosluchem, gluchych, gluchoniemych - moga to byc m.in. stanowiska naukowo-badawcze, laboratoryjne - powinny to byc raczej specjalnie przygotowane i wlasciwie wyposazone miejsca pracy, glównie
wykorzystujace technike komputerowa

-zaburzenia

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Osoby niepelnosprawne moga pracowac np.
w placówkach badawczych, administracji, Polskim
Zwiazku Wedkarskim, Panstwowej Strazy Rybackiej
(moga to byc równiez czasami osoby niedoslyszace
oraz z dysfunkcja konczyn górnych).

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

-

-

- niska

VIII.Inneczynniki

-

-

-

VII. Cechyogólne

-

-

6

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

rolnictwa

-

-

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

duzego stopnia
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Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
- istnieje mozliwosc zatrudnienia osób niepelnosprawnych np. z zaburzeniami funkcjonowania konczyn dol-

Inzynier technik pomiarowych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-

-

Inzynier technologii

-

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych

-

l zrecznoscrak

-

-

-

-

-

-umiarkowane, lekkie

5

-

-

-

-

-

4

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

-

lekkie

-zaburzenia nerwicowe - tak
- niska

-

-

lekkie

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
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- umiarkowane,

-

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Glównie moga to byc np. stanowiska naukowobadawcze, projektowe - powinny to byc przygotowane i
wlasciwie wyposazone miejsca pracy.

VII. Cechyogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

stopnia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

-

-umiarkowane,

duzego

-

5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

- zaburzenia

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

go stopnia
3 - nerwowego- zaburzeniaduzegostopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

ksztaltów

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego -zaburzenia niewielkiego i duze-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duze-

-

- percepcja

- zaburzenia

l

-

-

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego

duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw

Inzynier technologii drewna
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców zaburzeniaduzegostopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
N. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

- zaburzenia duzego stopnia

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

materialów

budowlanych, szkla i ceramiki
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

6

ga to byc m.in. stanowiska naukowo-badawcze, projektowe - powinny to byc specjalnie przygotowane i
wlasciwie wyposazone miejsca pracy

-

-

- mo-

nych, z niedosluchem, gluchych, gluchoniemych
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Inzynier

technologii

3

zywnosci

4

-

-

-

-

3

-

-

- zaburzenia

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

duzego stopnia

-

-

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duze2 oddechowego
go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-

-

VII. Cechyogólne

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia

-

-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

4 - percepcja ksztaltów

-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
4 smak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Generalnie moga to byc np. stanowiska naukowobadawcze, czy projektowe.
Ad.1I1.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Ad.IV.2. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci widzenia stereoskopowego

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
- istnieje mozliwosc zatrudnienia osób niepelnosprawnych np. z zaburzeniami funkcjonowania konczyn dolnych, z niedosluchem, gluchych, gluchoniemych - moga to byc m.in. stanowiska naukowo-badawcze, laboratoryjne - powinny to byc raczej specjalnie przygotowane i wlasciwie wyposazone miejsca pracy, glównie
wykorzystujace technike komputerowa

Inzynier transportu
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l

Inzynier telekomunikacji
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

l

duzego stopnia

-

-

-

- zaburzenia

duzego

stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

- sluch - zaburzenia

-

-

duzego

stopnia

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia

zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia niewielkiego i duzego stop2 wzrok

-

rak

III. Sprawnosc narzadów zmyslów

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

-

-zrecznosc
-

2 zrecznosc palców

-

-

-

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

l krazenia

nia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

-

- zaburzenia duzego stopnia

-

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki

-

duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

-

kiego i duzego stopnia
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-

-

-zaburzenia nerwicowe -

tak
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-

6
l

-

Kaletnik

-

I
3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

5 równowaga

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
duzego stopnia

-

zaburzenia

-

-

duzego

-

stopnia

l

- uposledzenie

-

umyslowe

- umiarkowane,

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego

i

duzego stopnia

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

VI. Sprawnosci psychiczne
I

- zaburzenia duzego stopnia

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

I krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

2 wzrok

duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

lekkie

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej szczególnie poza tzw. produkcja

duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
I sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok

-

- umiarkowane,

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

- zaburzenia

-

umyslowe

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

Inzynier wlókiennik
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- uposledzenie

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-

-

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

projektowe powinny to byc specjalnie przygotowane i
wlasciwie wyposazone miejsca pracy.

-

- zaburzenia

5 miesniowego

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Glównie moga to byc np. stanowiska organizacyjne i

6

lekkie

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

Inzynier zootechnik
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
duzego stopnia

4

- percepcja

ksztaltów

- zaburzenia

duzego

stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

I krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego

umyslowe

- umiarkowane,

lekkie

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.1. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw
Ad.Vl.l. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe
uposledzona w stopniu lekkim
Wyrobem galanterii skórzanej od wielu lat zajmuja sie
zatrudnione w spóldzielniach inwalidów osoby niepelnosprawne - gluchoniemi, niedoslyszacy, osoby
z lekkim niedorozwojem umyslowym, w okresie remisji
chorób psychicznych, z niedowladem konczyn dolnych.
Stanowiska, na których moga pracowac za kazdym razem sa dobierane indywidualnie, stosownie do rodzaju
i zaawansowania schorzenia. Niektóre czynnosci
(montaz, szycie reczne) mogliby wykonywac takze chorzy na padaczke lub osoby na wózkach. Wymaga to
jednak specjalnego przygotowania stanowiska (odpo-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
I sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

- uposledzenie

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia
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wiedniej szerokosci przejscia, specjalne fotele dla epileptyków).

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych'
l - krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

- koordynacja

-

-

Kapelusznik
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

.

- równowaga - zaburzenia

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 - trawiennego - zaburzenia duzego stopnia
3

-

-

-

5 miesniowego
stopnia
6

-

-

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nia

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba, przecietna
2 - ogólnawydolnoscfizyczna niska, przecietna

-

-

niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-

-

-

-

-

6

Kapitan statku morskiego
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

-

-

lekkie

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.I. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw
Ad.VI.I. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona

Kamieniarz

-

-umiarkowane,

-

-

3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-
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6

Kartograf
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - :zaburzeniaduzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego :zaburzeniaduzego stopnia
5 miesniowego :zaburzeniaduzego stopnia

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

-

l

2

-praca glównie w pozycji

-oddechowego

- zaburzenia

niewielkiego i duze-

go stopnia

3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

- umiarkowane,

lekkie

- zaburzenianerwicowe- tak
VII. Cechyogólne
l - budowa ciala

-

2

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
- :zaburzenia

i duzego

stopnia

l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l - krazenia
- zaburzenia niewielkiego

III. Sprawnosc narzadów zmyslów

l krazenia

-

-

rak
zaburzenia duzego stopnia
palców
zaburzenia duzego stopnia

3 nerwowego

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

-

-umiarkowane, lekkie

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

-

- zaburzenia

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

Kasjer

-

-

5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego

siedzacej
Jesli wyrazi zgode lekarz ortopeda, na stanowisku rysownika moze pracowac osoba z dysfunkcja konczyn
dolnych lub na wózku inwalidzkim, pod warunkiem
dobrej sprawnosci rak i kregoslupa

-

-sluch

2 wzrok
nia

-

l zrecznosc
2 zrecznosc

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej, np. praca przy pulpicie
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

Kaskader

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

-

lekkie

2 - znieksztalcenia,problemyz wygladem- tak

-

-

- umiarkowane,

umyslowe

zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska
VIII. Inne czynniki

-

-

-

- uposledzenie

-

-

-

6

l

2 zaburzenia psychiki

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

duzego stopnia

65

-ogólna

- slaba,

wydolnosc

przecietna

fizyczna

- niska,

przecietna
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Kelner

-

l krazenia

-

l
2

-

-

-

-

- uposledzenie
- zaburzenia

umyslowe
psychiki

- umiarkowane,

- zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia

i

- zaburzenia duzego stopnia

-

stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia

-

-

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

2 wzrok

4 percepcja ksztaltów

- percepcja

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego
- zaburzenia duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia duzego stopnia
4 - smak - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia

4

ksztaltów
zaburzenia niewielkiego
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- zaburzenia

l

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

3

duzego stopnia

lekkie

- tak
- niska

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

I -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

-

Kierownik malego i sredniego

2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

- umiarkowane,

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia

-

-

- ogólna

wydolnosc

fizyczna

-

lekkie

VIII. Inne czynniki

-

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

4

- tak

-

-

stopnia

-

-

-

i duze-

-

niewielkiego i duzego stopnia

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

- zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

5 ~ równowaga - zaburzenianiewielkiegoi duzego

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

duzego

stopnia
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- sluch - zaburzenia

- zaburzenia

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

- zaburzenia

l

ksztaltów

l

Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

2 wzrok
nia

- percepcja

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Kierowca

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

-

-

- niska

I - nosicielstwochoróbzakaznych- tak

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia

- niska

3 sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

2 wzrok ~burzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
2

zakladu pracy

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

-
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-

-

Kierownik produkcji filmowej

-

i telewizyjnej
Przeciwwskazaniamido wykonvwaniazawodusa:
duzego stopnia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

-

3

-

-sprawnosc

- tak

- niska

ekspresji werbalnej

- niska,

na
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

-

4 trawiennego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki

Osoba niepelnosprawna moze np. zalozyc wlasna firme
nia kierowac w odpowiednio przystosowanych warunkach..

-

- zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l - krazenia - zaburzenia duzego stopnia

przeciet-

- tak

4 percepcja ksztaltów

-

2 oddechowego
3 nerwowego

-

duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

Kierownik wewnetrznej jednostki

- zaburzenia

organizacyjnej dzialalnosci
podstawowej
Przeciwwskazaniami
do wykonvwaniazawodusa:

-umiarkowane, lekkie

III. Sprawnosc narzadów zmyslów

2 zaburzenia psychiki

VII. Cechy ogólne
3

l

-zaburzenia nerwicowe - tak

- sprawnosc

ekspresji

werbalnej

l

zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego

-

-

i duzego

stopnia

-

zaburzenia duzego stopnia

-

- zaburzenia niewielkiego i duzego

-

- zaburzenia

3 nerwowego
stopnia

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

-

2 oddechowego

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

5 - równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fi7jologicznych

- niska

Kierownik statku zeglugi sródladowej
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-sluch

2 wzrok

5 miesniowego

duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

- umiarkowane,

lekkie

-

- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

3

- sprawnosc

ekspresji werbalnej

-

niska

-

Klasyfikator zywnosci
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

4

- percepcja

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
3 wech - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

ksztaltów
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzel

-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

4 smak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
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IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
- zaburzenia
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

-

-

-

-

6

-

-

6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
2 ogólna wydolnosc fizyczna
niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-

Komornik sadowy
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.lV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

-

-

-

-

Kompozytor
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie

-

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

Kominiarz

-

-

-

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

-

6

-

-

-

-

Kolektor

-

-

-

-

-

-

stopnia

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

-

-

-

-

-

-
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Konduktor

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fIZjologicznych
I krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

6

-

KonsenNatorbudynków
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzeI zrecznosc rak
go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 równowaga
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba

-

-

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

-

2 - ogólnawydolnoscfizyczna - niska

-

-

-

- tak

-

Konferansjer
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- niska, przecietna

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
- czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej
sprawnosci:
Ad.IV.l. - rozrózniania barw
Ad.IV.2. - widzenia stereoskopowego

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

-

3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

-

-

-

-

-

69

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

Konserwator

dziel sztuki

Kontroler jakosci wyrobów I produkcji
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

6

I

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów

-

zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

l krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

duzego stopnia

niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

4 smak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- koordynacjawzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

-

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

4 percepcja ksztaltów

-

zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-

3

-

l

-

-uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne

-

3 sprawnosc

ekspresji

werbalnej

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Na stanowisku konserwatora dziel sztuki istnieje mozliwosc zatrudnienia osób z uposledzonym sluchem oraz
z dysfunkcja konczyn dolnych, a nawet poruszajacych
sie na wózkach inwalidzkich (z wyjatkiem zatrudnienia
w charakterze konserwatora rzezby kamiennej i elementów architektonicznych oraz konserwatora malarstwa, pracujacego przy konserwacji malowidel sciennych)
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/1ub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

lekkie

- niska
- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

-

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej - np. wykonywanie
badan
laboratoryjnych i diagnostycznych artykulów przemyslowych pochodzacych z reklamacji od odbiorców, sporzadzanie sprawozdan reklamacyjnych zawierajacych
wnioski dla komisji rozpatrujacej slusznosc reklamacji
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Ad.III.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci wechu
Ad.IIIA. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci smaku
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Kontroler

obrotu

-

2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 - krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego
6 - kostno-stawowego- zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej - niska
VIII. Inne czynniki
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

pienieznego

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
1 - krazenia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak

-

-

-

Kontroler robotów przemyslowych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

Kontroler ruchu lotniczego
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
- zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l - krazenia
- zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga- zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
1 krazenia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

- kostno-stawowego
- zaburzenia

-

duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 - uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

Kontroler ruchu
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzeniaduzegostopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

-

-
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VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem tak

-

-

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

-

-

Koszykarz

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

III. Sprawnoscnarzadówzmyslów .

-

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa-

-

4 percepcja ksztaltów

zaburzenia

-

-

- umiarkowane,

6

-

-

-

-

-

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia duzego stopnia
5 -równowaga - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duze-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
niewielkiego i duzego stopnia

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
1 sluch

l

-

-

go stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenianiewielkiegoi

-

duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia

-

-

- zaburzenia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

Kowal

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

duzego stopnia

lekkie

Kosmetyczka

-

-

-

5 miesniowego

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

- zaburzenia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
6

- plecionkarz

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

Korektor
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców zaburzeniaduzegostopnia

-

- tak

l

- zaburzenia

1 krazenia

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

2 oddechowego

6

4

- percepcja

ksztaltów

- zaburzenia

duzego

stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia
3 -nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l - uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba, przecietna

-

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l

-uposledzenie

2

- zaburzenia

umyslowe

-umiarkowane,

psychiki

- zaburzenia nerwicowe

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

2 - ogólnawydolnoscfizyczna - niska, przecietna

lekkie

- tak
- niska
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VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.VI.1. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona

-

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzel zrecznosc rak
go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
3

3

6

- umiarkowane,

6

-

Krupier
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i

-

-

Kreslarz techniczny

-

-

-

-

-

6

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

- umiarkowane

lekkie

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
4 percepcja ksztaltów
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.VI.I. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona

-

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

-

-

-

- koordynacja

niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

-

-

-

-

- koordynacja

-

-

-

-

do WYkonywania zawodu sa:

I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia

Krawiec

-

lekkie

Krojczy
Przeciwwskazaniami

-

- umiarkowane,

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
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VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

. IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- tak

l

-

-

l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

l

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

3 nerwowego

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki

lekkie

-

- tak

Ksiegowy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia

-

Kulturoznawca
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe

-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

l krazenia

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak
zaburzenia
niewielkiego

-

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

l -sluch - zaburzeniaduzegostopnia

-

-

-

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
4 - smak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Na wielu stanowiskach, na których pracuja kulturoznawcy, z pelnym powodzeniem moga byc zatrudnione
osoby niepelnosprawne fizycznie, nawet z powaznymi
wadami i ulomnosciami ruchowymi niekiedy wymaga
to jednak spelnienia dodatkowych warunków, technicznie wspomagajacych brak pelnej sprawnosci ruchowej.
Przeszkoda dla pelnienia wielu funkcji moze byc calkowita utrata sluchu lub wzroku, ale nawet w tych wypadkach nabyta wiedza i wysokie dyspozycje umyslo-

Kucharz

-

- umiarkowane

-

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l - sluch - zaburzenia duzego stopnia
-

umyslowe

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

- niska

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

- uposledzenie

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

-

zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

l rozróznianie barw

duzego stopnia

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

-

- zaburzenia

2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
4 - trawiennego - zaburzenia duzego stopnia

III. Sprawnoscnarzadówzmyslów

-

-

4 percepcja ksztaltów

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia

-

-

zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

Ksiegarz
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
.1.Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia

-

- rozróznianie barw

-
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-

- zaburzenia

5 miesniowego

we moga byc wykorzystane na niektórych stanowiskach, np. krytyka i komentatora dziel sztuki.

6

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

- umiarkowane,

lekkie

Kurator zawodowy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

warzyw

-

-

-

6

Kwasiarz

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
4 smak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
3 .- koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
niska
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
VIII. Inne czynniki

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.l. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy

l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

tak

-

Lakiernik samochodowy
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

Kusnierz
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych .
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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- miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

5

3

stopnia

-uposledzenie

l

umyslowe

- umiarkowane,

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

niewielkiego i duzego stopnia

-

6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

VII. Cechyogólne

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

4 percepcja ksztaltów

-

-

1 krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego

lekkie

- niska

-

-

stopnia

- zaburzenia

5 miesniowego

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

-zaburzenia

-

-

i duze-

-

-

5 równowaga

- zaburzenia

4

3

ksztaltów

-

-

-

nerwowego
5 miesniowego
3

-

- zaburzenia

duzego

duzego stopnia

- sa to jednak

stopnia

-

1 uposledzenie umyslowe

-

2 ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

- niska

-

-

-

niewielkiego i duze-

-

l

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

-

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów

-zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

1 sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
3 wech
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

1

-

-

duzego stopnia

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnoscnarzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia duzego stopnia

Lekarz

- zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 -zrecznosc rak - zaburzenia

sytuacje wyjatkowe i dotycza raczej osób,

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

- umiarkowane

VII. Cechyogólne

- tak

Lekarz dentysta
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

niewielkiego i duzego

- kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

- tak

które staly sie niepelnosprawne bedac juz lekarzami.

stopnia
6

przecietna

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
W niektórych specjalnosciach niezabiegowych dopuszcza sie zatrudnienie osoby z dysfunkcja konczyn dolnych czy niedosluchem (np. radiologia, patomorfologia)

-zaburzenia niewielkiego i duze-

- zaburzenia

- niska,

werbalnej

-

l krazenia zaburzeniaduzegostopnia
2 oddechowego
go stopnia

ekspresji

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- tak

l - nosicielstwo chorób zakaznych

duzego stopnia

- zaburzenia

- sprawnosc

lekkie

VIII.Inneczynniki

-

- percepcja

- zaburzenia nerwicowe

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 koordynacja
wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

- umiarkowane,

VII. Cechyogólne

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

niewielkiego i duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

Lakiernik wyrobów drzewnych
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego

-zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

1 krazenia zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

5 miesniowego

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego

stopnia

duzego stopnia

6 - kostno-stawowego
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VI. Sprawnosci psychiczne

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

- zaburzenia

-

- umiarkowane,

nerwicowe

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fIzyczna
VIII. Inne czynniki

lekkie

I

- tak

-

- tak

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

-

i duze-

-

2 oddechowego

-

-

-

- zaburzenia

-

duzego stopnia

3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie

-

-

-

-

I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- rozróznianie

przeciet-

3

l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

- niska,

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
1lI. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

lekkie

Logopeda

- zaburzenia

-

- umiarkowane,

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

umyslowe

- tak

Lekarz weterynarii

-

- uposledzenie

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
na

- niska

l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

2 zaburzenia psychiki

-

zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem tak

barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fIzjologicznych

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

-

l

Ludwisarz
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

-

stopnia
6

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiego
i

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

2 - zaburzenia psychiki

-

zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fIzyczna

-nosicielstwo

lekkie

-

-

- niska,

chorób zakaznych

- sluch - zaburzenia

-

2 wzrok

przecietna

-

4 percepcja ksztaltów

- tak

-

duzego stopnia

-

- oddechowego - zaburzenia niewielkiego
go stopnia
3 -nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
2

-

-

i duze-

zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
-
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- zaburzenia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

3

Lektor
Przeciwwskazaniamido wykonywaniazawodusa:
III. Sprawnoscnarzadówzmyslów
l

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- tak

VllI. Inne czynniki
I

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
1lI. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
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VI. Sprawnosci psychiczne
1

-uposledzenie

umyslowe

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
5 - miesniowego
- zaburzenia niewielkiego

- umiarkowane

VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

l

-

l

I

-

-

zaburzenia

-

-

zaburzenia duzego stopnia
Il. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia

-

-

1 sluch - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

i duze-

- zaburzenia

-

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

3 nerwowego

duzego stopnia

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

III. Sprawnosc narzadów zmyslów

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I - rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
duzego stopnia

- niska

Makler
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

-

- niska

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

4 percepcja ksztaltów

i duze-

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

3

-

VII. Cechy ogólne

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

- sluch - zaburzenia

niewielkiego

duzego stopnia

-

- kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i

Magazynier
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

I

- zaburzenia

-

duzego stopnia
niewielkiego i duzego

duzego stopnia
VIl. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- zaburzenia

rak

-

stopnia
6

niewielkiego i duzego stopnia

5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe
umiarkowane

-

- zaburzenia

- tak

IV. Spravmosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia

- zrecznosc

2 wzrok

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

chorób zakaznych

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia

3 nerwowego
5 miesniowego

- nosicielstwo

- zaburzenia

go stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

- niska

II. Sprawnosc konczyn górnych

-

- koordynacjawzrokowo-ruchowa-

lekide

Maglarz
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

3

-umiarkowane,

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

-

umyslowe

VIII.Inneczynniki

Ladowacz nieczystosci

-

- uposledzenie

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

-

i duzego

stopnia

6

- zaburzenia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

- uposledzenie

-

umyslowe

- umiarkowane,

2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe

- zaburzenia

-

- tak

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

duzego stopnia
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- niska

lekkie
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VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala

- tak

- slaba

-

2 ogólna wydolnosc fizyczna

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

Makler papierów wartosciowych
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

2 wzrok

- zaburzenia

go stopnia

2 - zrecznoscpalców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 - wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa

VI. Sprawnosci .psychiczne

-uposledzenie umyslowe - umiarkowane,
2 - zaburzenia psychiki
-zaburzenianerwicowe - tak
1

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki

l
2

- niska

rak

- zaburzenia

2 - zrecznosc palców

niewielkiego

i duze-

- niska

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

-

-

stopnia

-

lekkie

Manewrowy
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l - krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 - oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego- zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

-

duzego stopnia

- umiarkowane,

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

zaburzenia

zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewielkiego i duzego

-

- zaburzenia duzego stopnia

- kostno-stawowego
- zaburzenia

-

-

1 uposledzenie umyslowe

-

6

zaburzenia duzego stopnia

VII. Cechy ogólne

2 wzrok - zaburzeniaduzegostopnia

-

-

- oddechowego

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
5

zaburzenia

stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-

go stopnia

-krazenia

3 - nerwowego
5 - miesniowego

Malarz budowlany
przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych

- zrecznosc

-

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

lekkie

2 - znieksztalcenia,problemyz wygladem- tak

1

niska

Malarz tapeciarz

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

1 sluch

-

niewielkiego i

umiarkowane

-

-

-

-

-

4 percepcja ksztaltów
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zaburzenia duzego stopnia

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia

-

5

-

-

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewiel-

-

-

-

3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

- uposledzenie

l

VII. Cechy ogólne
l budowa ciala

-

-

umyslowe

- umiarkowane,

-

-

-

-

- zaburzenia

lekkie

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duze-

-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
- zaburzenianiewielkiego
i
6 - kostno-stawowego
duzego stopnia
VI. Sprawnoscipsychiczne

- pedicurzystka

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

l

- zaburzenia duzego stopnia
- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacja

duzego stopnia
wzrokowo-ruchowa

- zaburzenia

-

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia

4 percepcja ksztaltów

-

2 oddechowego

duzego stopnia

- zaburzenia

Marynarz zeglugi sródladowej

duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

- nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

- umiarkowane,

- zaburzenia nerwicowe

l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnoscnarzadów zmyslów

lekkie

- tak

VIII. Inne czynniki

- tak

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

l sluch
2 wzrok

-

-

- zaburzenia niewielkiego i duzego
- zaburzenia duzego stopnia

Marynarz statku morskiego

-

-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-sluch - zaburzenia

-

- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

3

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzel zrecznosc rak

2 wzrok

-

kiego i duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

stopnia

5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewiel-

- tak

-

l

lekkie

-zaburzenia nerwicowe - tak

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

duzego stopnia

2 wzrok

3

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

rv. Sprawnosci sensomotoryczne

-

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów

-

- sluch

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

3

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

-

kiego i duzego stopnia

2 ogólna wydolnosc fizyczna
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

-

-

l

- slaba

Manicurzystka

- równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego -zaburzenia niewielkiego i duzel

niewielkiego i duzego stopnia

go stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
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-

-

istnieje tu takze mozliwosc zatrudnienia osób niedoslyszacych.

3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

- umiarkowane,

-

lekkie

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

VIII. Inne czynniki

- nosicielstwo

chorób

-

zakaznych

- niska

l

- tak

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

-

-

-

-

5 miesniowego
stopnia

niewielkiego i duzego stopnia
niewielkiego i duzego stopnia

6

6

-

3

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-uposledzenie

-

-sprawnosc

-

-

ekspresji

werbalnej

- niska

-

- tak

umyslowe

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.2. - czasami zdarzaja sie osoby niedowidzace lub
niewidome, które osiagaja bardzo duzy poziom umiejetnosci w tym zawodzie
Ad.IV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej
Ad.VII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci ekspresji werbalnej

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- niska

VIII. Inne czynniki

-nosicielstwo

-

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

- umiarkowane
2 - zaburzenia psychiki
-zaburzenia nerwicowe - tak

l

niewielkiego i duzego

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l

- zaburzenia

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna niska, przecietna

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenianiewielkiegoi duzego
stopnia

-

-

-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego -zaburzenia niewielkiego i duze-

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

-

duzego stopnia

l

5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
N. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3

-

zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- zaburzenia

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

-

-zaburzenia

-

4 - percepcja ksztaltów

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
3 wech
4 smak

- sluch

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

Masarz

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- niska

3 sprawnosc ekspresji werbalnej
l

Masazysta
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

chorób zakaznych

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych

sprawnosci

konczyn

dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej - np. przystolachrozbiorowych i wedliniarskich oraz w gruczolami i jeliciarni

-
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Maszynista

2

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

3

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duze-

-

I

- sluch - zaburzenia

-

-

l krazenia

-

niewielkiego i duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

kiegoi duzegostopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
niewielkiegoi duzegostopnia

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego

-

- umiarkowane,

- niska

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

lekkie

-

-

l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-zaburzenia nerwicowe - tak

-

-

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska

-

- tak

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duze-

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

.

lekkie

Maszynista maszyn introligatorskich
Przeciwwskazaniami do wvkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

l budowa ciala
slaba
2 ogólna wydolnosc fizyczna

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- umiarkowane,

- zaburzenia nerwicowe

VII. Cechy ogólne

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

-

-

-

-

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

l krazenia

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

5 - równowaga - zaburzenianiewielkiegoi duzego

4

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

-

-

-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

3

-

Maszynista maszyn

4 percepcja ksztaltów

- transportowych

dzwigowo

- zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

-

- sluch - zaburzenia

-

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l - uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

niewielkiego i duzego stopnia

-

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia

-

stopnia

5 miesniowego

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

duzego stopnia

2 - oddechowego

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

- zaburzenia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia

-

- umiarkowane,

zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

82
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- niska

lekkie
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Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej - np. przyzajeciachtakich,
jak produkcja galanterii papierowej, czy obsluga automatów, introligatorskich

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch
zaburzenia duzego stopnia

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

kiego i duzego stopnia

3

Maszynista maszyn offsetowych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

I krazenia

-

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
l - rozróznianie barw - zaburzenia niewieIkiego i

1

- uposledzenie

umyslowe

niewieIkiego i duzego

-umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

duzego stopnia

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

- zaburzenia

6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnoscipsychiczne

5 równowaga

3

stopnia
stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewielkiego i duzego

5 miesniowego

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

2

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewieIkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

l sluch
2 wzrok

niewieIkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i

4 percepcja ksztaltów

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
r zrecznosc rak zaburzenia niewieIkiego i duze-

-

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

lekkie

- niska

kiego i duzego stopnia

-

- zaburzenia

Maszynista silników i kotlów parowych

niewieIkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia niewielkiego i

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewieIkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewieIkiego
i duze-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia

-

-

-

-

-

2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

5 miesniowego

-zaburzenia

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

niewieIkiego i duzego

stopnia

I

6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-umiarkowane,

niewieIkiego i duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia

lekkie

-

3

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

- niska

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fi~ologicznych
1 krazenia
zaburzenia niewieIkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewieIkiego i duzego

-

Maszynista maszyn sitodrukowych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

stopnia
zaburzenia niewieIkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

- zaburzenia

niewieIkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

-

5 - równowaga - zaburzenianiewieIkiegoi duzego

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- sluch - zaburzenia

2 wzrok

-

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
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VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

-

umyslowe

2 - zrecznoscpalców - zaburzenianiewielkiegoi

- umiarkowane,

2 zaburzenia psychiki

-

zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

duzego
III. Sprawnosc
l sluch
2 wzrok

lekkie

- tak

stopnia
narzadów zmyslów
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw

- niska

-

-

Maszynistka

duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

l krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

6

- zaburzenia

duzego stopnia
duzego stopnia

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-umiarkowane,

-

zaburzenia

4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umyslowe

- umiarkowane,

-

maszyn i urzadzen

przemyslowych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

duzego stopnia

- uposledzenie

-zaburzenia nerwicowe - tak

Mechanik

-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa-

l

-

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fIzyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

lekkie

Matematyk

-

-

-

- zaburzenia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

-

zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
5 miesniowego

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki

-

2 wzrok

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego

-

lekkie

-

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej
Ad.VII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci ekspresji werbalnej

-

-

-

-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 równowaga

-

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia

-

3

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Mechanik lotniczy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

l
2
3
5

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzel zrecznosc rak

-

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa -

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

3

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
2 zrecznosc palców

-krazenia - zaburzenia
stopnia

-

go stopnia
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duzego stopnia

- oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
-nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
- miesniowego -zaburzenia niewielkiego i duzego
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6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba

-

Mechanik precyzyjny
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- niska

-

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

l rozróznianiebarw - zaburzeniaduzegostopnia

3

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

l

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
duzego stopnia

-

palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2

duzego stopnia

l

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

- uposledzenie

-

- zaburzenia

-

umyslowe
psychiki

- umiarkowane,

- sluch

-

-

zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

lekkie

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- zrecznosc

2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

tak

-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia

-zaburzenia nerwicowe -

go stopnia

3

-

lekkie

-

-

4 percepcja ksztaltów

-umiarkowane,

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duze-

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

umyslowe

Mechanik statków powietrznych
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

2 -wzrok - zaburzeniaduzegostopnia

I
2

- uposledzenie

2 zaburzenia psychiki

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne

-

- sluch - zaburzenia

-

-

5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

l

- zaburzenia niewielkiego i

4 percepcja ksztaltów

-

-

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia

-

3 nerwowego
5 miesniowego

- niska

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
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- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l - uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

- niska

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

Mlodszy bibliotekarz

Metaloplastyk

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

-

l sluch

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne

Mlynarz

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzel zrecznosc rak

-

-

l
2
3
4
5

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

2

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

- sluch - zaburzenia duzego stopnia
-wzrok - zaburzenia duzego stopnia
- wech - zaburzenia niewielkiego i duzego
-smak - zaburzenia duzego stopnia
- równowaga - zaburzenia duzego stopnia

stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

kiego i duzego stopnia

3

- zaburzenia

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia niewielkiego i

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

4 percepcja ksztaltów

lekkie

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywacja w pozycji siedzacej
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia

- umiarkowane,

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

- umiarkowane

Meteorolog

l

umyslowe

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

-

-

- uposledzenie

l

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

-

-

-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia

-
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-

- zaburzenia

5 miesniowego

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

niewielkiego i duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I

- uposledzenie

umyslowe

l

- nosicielstwo

chorób

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

niewielkiego i duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

- niska

zakaznych

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

- umiarkowane

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
VIII. Inne czynniki

l

-

- tak

-

VI. Sprawnosci psychiczne
Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

lekkie

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

Modelka
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

- sluch - zaburzenia

-

-

duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

-

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe

-

-

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

2 wzrok
5

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

- zaburzenia duzego stopnia

- równowaga - zaburzenia

-

VII. Cechy ogólne

-

-

- tak

-

-

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów
Montazysta
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

-

l krazenia

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego

duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

duzego
III. Sprawnosc
l sluch
2 wzrok

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia niewielkiego i

-

niewielkiego i duzego

duzego stopnia
zaburzenia niewiel2 - widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

- niska

VIII. Inne czynniki
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

-

-

-

go stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenianiewielkiegoi

-

-

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

stopnia
narzadów zmyslów
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

l uposledzenie umyslowe
2 - zaburzenia psychiki

- umiarkowane,

-zaburzenia nerwicowe - tak
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VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

I -rozróznianiebarw - zaburzeniaduzegostopnia

- niska

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

3

I -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

-

I

-

- zaburzenia

-

-

I

3

I

- niska

-

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

lekkie

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci
Stanowiska takie powinny byc jednak przystosowane
do wymagan montera niepelnosprawnego.

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-zaburzenia nerwicowe - tak

-sluch - zaburzenia

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

Monter instalacji sanitarnych

I

niewielkiego i duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego

-

-

- sluch - zaburzenia

-

stopnia
- kostno-stawowego
- zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe
umiarkowane
2 zaburzenia psychiki

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

- zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I -rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
-zaburzenia niewielkiego i duzego

VII. Cechy ogólne

- niska

2 wzrok

- zaburzenia

6

-

lekkie

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
5 miesniowego

- umiarkowane,

-

duzego stopnia

duzego stopnia
wzrokowo-ruchowa

umyslowe

Monter instrumentów muzycznych

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
- koordynacja

- uposledzenie

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

3 wech zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

3

-

VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

Monter elektronik

2 wzrok

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Soosobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.!. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.IIl.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci
Stanowiska takie powinny byc jednak przystosowane
do wymagan montera niepelnosprawnego.

duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-
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VI. Sprawnosci psychiczne

Monter izolacji budowlanych

-

-

-

mechanicznych
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

- zaburzenia

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-krazenia - zaburzenia duzego stopnia
- oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
- nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
- miesniowego - zaburzenia

niewielkiego i duzego

- kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
umyslowe

- niska

-

-

i

-

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l
2

-

- uposledzenie
- zaburzenia

umyslowe
psychiki

- umiarkowane,

- zaburzenia nerwicowe

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fIzyczna

lekkie

- tak
- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fIzjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia

-

-

-

-

- zaburzenia

- percepcja

5 miesniowego

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

4

-

-

4 percepcja ksztaltów

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia

l - krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

2

ksztaltów
zaburzenia niewielkiego
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fIzjologicznych

- zaburzenia

-

-

niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

Monter konstrukcji metalowych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

duzego stopnia

- umiarkowane

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fIzyczna

-

-

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

- uposledzenie

-

-

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

stopnia

l

-

go stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenianiewielkiegoi

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fIzjologicznych

6

- niska

Monter maszyn i urzadzen

-

-

l
2
3
5

- umiarkowane

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3

umyslowe

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fIzyczna

-

-

- uposledzenie

l

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.VI.I. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona

-
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Stanowiska takie powinny byc jednak przystosowane
do wymagan montera niepelnosprawnego. Przy montazu mechanizmów precyzyjnych i sprzetu gospodarstwa
domowego moga byc zatrudniani niepelnosprawni z
dobra sprawnoscia ruchowa konczyn górnych, dobrym
czuciem w tych konczynach i dobrym wzrokiem. Nawet przy montazu i demontazu pojazdów transportowych i innego ciezkiego sprzetu niepelnosprawni moga
znalezc zatrudnienie przy operacjach typu: segregacja
czesci i podzespolów, pomiary wielkosci mechanicznych i elektrycznych, mycie i konserwacja drobnych
elementów, lutowanie, nitowanie i zgrzewanie drobnych elementów.

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
2 - oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Monter

nawierzchni

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia niewielkiego i duzego
l krazenia
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane
VII. Cechy ogólne
2 - ogólnawydolnoscfizyczna niska, przecietna

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.VI.l. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona
Stanowiska takie powinny byc jednak przystosowane
do wymagan montera niepelnosprawnego.

-

-

-

-

Monter rowerów

-

-

-

elementów

budowlanych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak

-

-

-

-

-

Monter prefabrykowanych

i wózków

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

-

-

-

-
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Ad.lII.l.

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk IJracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.lII.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.lV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw
Ad.Vl.l. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona
Stanowiska takie powinny byc jednak przystosowane
do wymagan montera niepelnosprawnego.

-

2

-

-

- zrecznosc

i duze-

-

palców
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-

-

2 wzrok

- zaburzenia duzego stopnia
-

5 - równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

4

- percepcja

duzego stopnia
niewielkiego i duzego stopnia
ksztaltów

- zaburzenia

duzego

stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

l krazenia

-

-

-

go stopnia

-

-

pracy, aby

-

-

-

stanowiska

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego

-

-

takiej organizacji

Monter uslug elektronicznych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

Monter sprzetu elektronicznego
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie

-

-

bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.Vl.l. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona
Stanowiska takie powinny byc jednak przystosowane
do wymagan montera niepelnosprawnego.

-

- zaburzenia duzego stopnia

3 nerwowego
5 miesniowego
6

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

-

umyslowe

- umiarkowane,

lekkie

2 zaburzenia psychiki

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.l. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

-

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Stanowiska takie powinny byc jednak przystosowane
do wymagan montera niepelnosprawnego.

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

-
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Murarz

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

Muzykolog
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l - sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

- zaburzenia

2

- widzenie

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

stereoskopowe

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

niewiel-

kiego i duzego stopnia

lekkie

- niska

niewielkiego i duzego stopnia

4

-percepcja

- zaburzenia

ksztaltów

duzego stopnia

Nauczyciel akademicki
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

l

- krazenia - zaburzenia

niewielkiego i duzego

stopnia

2

-oddechowego - zaburzenia

-

niewielkiego i duze-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 - miesniowego

-

-

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe

-

-

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

6

przecietna

-

-

l

-

-

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fIZjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
na

- niska,

- umiarkowane,

lekkie

-

- tak

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.l. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)

- koordynacja

-

umyslowe

-zaburzenia nerwicowe - tak

-

-

- zaburzenia

-

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

-

- uposledzenie

l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

4 percepcja ksztaltów

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

duzego stopnia
3

-

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska, przecietna
VIII. Inne czynniki

l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

2 zaburzenia psychiki

Muzealnik
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- niska,

-

-

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia

lekkie

przeciet-
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VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

Nauczyciel nauczania poczatkowego
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
na
VIII. Inne czynniki
I - nosicielstwo chorób zakaznych

-

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

2 - wzrok
5

- zaburzenia

-

duzego

stopnia

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

-

niewielkiegoi duzegostopnia

-

-

-

-

-

- zaburzenia

duzego stopnia

-

- zaburzenia

duzego stopnia

-

2 wzrok
nia

-nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
5 miesniowego

-

-

- umiarkowane,

5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

3 - nerwowego

2 -znieksztalcenia,problemyz wygladem - tak

-

5 miesniowego
6

l

6

zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l
2

duzego stopnia

- zaburzenia niewielkiego i duzego

- kostno-stawowego
- zaburzenia

- uposledzenie
- zaburzenia

umyslowe
psychiki

duzego

stopnia

- umiarkowane,

lekkie

lekkie

- tak

- nosicielstwo

-

chorób

zakaznych

-

niska

- tak

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

stopnia
5 - miesniowego

- umiarkowane,

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- zaburzenia

stopnia

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

duzego

VIII. Inne czynniki

-

2 oddechowego
3 - nerwowego

zaburzenia

- zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne

-

-

zaburzenia duzego stopnia

-

ponadelementarnego

- percepcja

-

- kostno-stawowego -

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

- zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

Nauczyciel nauczania

l rozróznianie barw

-

-

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

4

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

lekkie

-zaburzenia nerwicowe - tak

-

- zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

3 - wech - zaburzenia duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

] krazenia zaburzeniaduzegostopnia
2 oddechowego

zaburzenia duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

6

- tak

- zaburzenia duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
] rozróznianie barw
duzego stopnia
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

3

niska, przeciet-

2 -znieksztalcenia,problemyz wygladem- tak

-

- równowaga

-

-

- zaburzenianerwicowe- tak
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Nauczyciel

- nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 -miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
3

przedszkola

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
3 wech
4 smak
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nauczyciel

-

-

-

-

6

-

pozaszkolnych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzeniaduzegostopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

-

-

-

3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

6

Nauczyciel szkoly specjalnej
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzeniaduzegostopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
4 smak - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

w placówkach

- kostno-stawowego- zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
2 ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

-

-

-

-
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-

5 miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

Notariusz
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia

l

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia

umyslowe

-

-

-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

-

-

-

2 wzrok

-

ekspresji

werbalnej

-

niska,

na
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

przeciet-

niewielkiego i duzego stopnia

- tak

4

6

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

duzego

stopnia

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane

-

-

-

Oficer elektryk statku morskiego
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- zaburzenia

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

- percepcja

-

-

ksztaltów

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

-

- sluch - zaburzenia

-

-

duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego
duzego stopnia

-

-

-

-

--

i

2

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

kiego i duzego stopnia

niewielkiegoi duzegostopnia
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niewielkiego i duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne

- zaburzenia

-

- zaburzenia

ksztaltów

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

4

- percepcja

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

Nurek

-

-

l

VII. Cechy ogólne

-

- zaburzenia duzego stopnia

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-zaburzenia nerwicowe - tak

3 - sprawnosc

-

-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe

2 - zaburzeniapsychiki

- niska

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

stopnia

lekkie

Obuwnik

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- umiarkowane,

l - budowa ciala
slaba
2 ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

- uposledzenie

VII. Cechy ogólne

- --

-

-

-
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-

-

4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 trawiennego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-

-

-

-

-

-

6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska, przecietna
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

-

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
1 rozróznianie barw
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 - trawiennego

-

-

-

-

-

5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia niewielkiego i duzego
l krazenia
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 trawiennego zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

Oficer mechanik statku morskiego

-

- tak

Oficer mechanik statku
zeglugi sródladowej

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
1 - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna niska, przecietna
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

-

-

-

-

-
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VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych

2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- tak

-

2 wzrok

-

Oficer pokladowy statku morskiego
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych

2

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

2

- widzenie

3

- koordynacja

4

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

- nosicielstwo

1

-

-

-

-

3 wech
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

- tak

-

1

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa-

duzego stopnia

zaburzenia

duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

niska, przecietna

- niska

1 - nosicielstwochoróbzakaznych- tak

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

duzego

stopnia

1 -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

-

2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

- tak

Ogrodnik
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

1

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

- tak

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki

-

zakaznych

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 -trawiennego - zaburzenia duzego stopnia

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna 3 sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki

chorób

- niska

Ogrodnik terenów zieleni

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duze1

- zaburzenia nerwicowe

- umiarkowane

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
VIII. Inne czynniki

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

1 - uposledzenie umyslowe

niewiel-

niewielkiegoi duzegostopnia

-

-

-

nia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
l

- zaburzenia

1 - krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

- wzrok - zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

- zaburzenia

1

-

-

duzego stopnia
stereoskopowe
kiego i duzego stopnia

-

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

duzego stopnia

- zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duze-

l

- zaburzenia duzego stopnia

3 wech - zaburzenia duzego stopnia
4 smak
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

- niska
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Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.lII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci wechu
Ad.lV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
4 percepcja ksztaltów
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego stop2 wzrok
nia

-

-

-

-

5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
zaburzenia niewiel2 - widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
4 percepcja ksztaltów
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

-

-

-

maszyn do produkcji

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

wyrobów papierniczych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak

-

-

6

-

Operator

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operator koparki
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

Operator kamery

-

-

-

-

-
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IV. Sprawnosci sensomotoryczne

VII. Cechy ogólne

-

-

- niska

2 ogólna wydolnosc fizyczna

-

I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

3

Operator maszyn do produkcji
wyrobów wlókienniczych,
futrzarskich i skórzanych
Przeciwwskazaniami
do wykonywaniazawodusa:

-

4 percepcja ksztaltów

-

- zaburzenia

- sluch - zaburzenia

-

-

duzego stopnia

-

- zaburzenia

-

-

Operator

duzego stopnia

-

I
2

-

- zaburzenia

umyslowe
psychiki

- umiarkowane,

-

-

-

I sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
3 wech
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 równowaga

lekkie

-

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

- niska

-

Operator maszyn do produkcji
wyrobów z drewna

-

4 percepcja ksztaltów

-

-

-

- zaburzenia

-

-

duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-
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- -

- zaburzenia

duzego stopnia

-

-

-

stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

1 sluch

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

maszyn do produkcji

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

-

- uposledzenie

- niska

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

- tak

- zaburzenia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia zaburzenia duzego stopnia

-

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

niewielkiego i duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

-

- zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba

-

duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

-

-

-

duzego stopnia

-

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

-

- zaburzenia

stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego

I. Sprawnosc konczyn dolnych
niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

- -

- ---

-
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-

- zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
5 miesniowego

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
1 - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

-

1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

- zaburzenia nerwicOwe
VII. Cechy ogólne

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.1. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci
Generalnie istnieje w tym zawodzie mozliwosc zatrudnienia na niektórych stanowiskach osób niepelnosprawnych. Osoby niedoslyszace moga wykonywac ten
zawód pod warunkiem, ze halas nie bedzie poglebial
ich uposledzenia. Osoby z niektórymi wadami wzroku
moga podejmowac prace w zasadzie na kazdym stanowisku pracy, gdzie nie wystepuja wirujace czesci maszyn. przy dobrej woli i zrozumieniu problemu, kierownictwo i nadzór techniczny moze zatrudnic na niektórych stanowiskach pracy osoby z dysfunkcja konczyn dolnych i gluchonieme.

zywnosci i produktów pokrewnych
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

niewielkiego

l

- sluch -

-

2 wzrok
3 - wech

-

zaburzenia

- zaburzenia

-

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia

-

zaburzenia duzego stopnia

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

1 - krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia

3

-nerwowego

- zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
- zaburzenia niewielkiego i
6 - kostno-stawowego
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

4 percepcja ksztaltów

II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duze-

- zaburzenia

duzego stopnia

4 smak - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

Operator maszyn do produkcji wyrobów z metali i mineralów
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

stopnia

-

-

-sluch

i duzego

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

1 rozróznianie barw

l

- tak

Operator maszyn do przetwórstwa

3

2 wzrok

lekkie

2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

- umiarkowane,

niewielkiego i duzego stopnia

-

zaburzenia duzego stopnia

5 - równowaga- zaburzenianiewielkiegoi duzego

-

- zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 - rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

- tak

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IIIA. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci smaku

4 percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 - krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego

-

stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

Operator maszyn i urzadzen
hutniczych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia niewielkiego i duzego
l krazenia
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewieJkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak

-

-

-

-

-

-

do przeróbki mechanicznej
kopalin
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

Operator maszyn i urzadzen

-

-

-

-

-

-

-

-

6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
slaba
l - budowa ciala
2 ogólna wydolnosc fizyczna
niska

-

-

-

stopnia

-

-

-

-

-

-

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewieJkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
3

Operator maszyn górniczych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

---
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VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

- niska

-

-

niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- sluch - zaburzenia

niewielkiego

-

-

-

-

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

-

6

-

l

3

- zaburzenia

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia

- uposledzenie

-

- umiarkowane,

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

-

umyslowe

-

- zaburzenia

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

-

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-

kiegoi duzegostopnia

l krazenia

-

Operator przetwarzaczy
tekstu
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia

- koordynacja

2 oddechowego
3 nerwowego
5 miesniowego

-

zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

i duzego stopnia

duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

-

-

-

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
rv. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw zaburzenia niewielkiego i

3

-

stopnia
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
I uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

l

duzego stopnia

-

-

Operator obrazu

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia

- zaburzenia

4 percepcja ksztaltów

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego

6

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
lekkie

I

- uposledzenie

- umiarkowane,

umyslowe

lekkie

2 zaburzenia psychiki

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

Operator samojezdnych maszyn
rolniczych i lesnych

- niska

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
Przeciwwskazaniami
do WYkonywania
zawodusa:

-

I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia

niewielkiego

-

i duze-

l sluch
2 wzrok

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I

- sluch - zaburzenia

-

2 wzrok

-

- zaburzenia
-

niewielkiego

3

- koordynacja

niewielkiego i duzego stopnia
duzego stopnia

- zaburzenia

-

5 - równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia

i duzego stopnia

-

duzego stopnia

-

2 - widzeniestereoskopowe - zaburzenianiewiel-

5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l -rozróznianiebarw

-zaburzenia

kiego i duzego stopnia

3

- zaburzeniaduzegostopnia

- koordynacja wzrokowo-ruchowa
niewielkiegoi duzegostopnia

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

4 - percepcja ksztaltów
duzego stopnia
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V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

6

-

Operator

-

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba

-

-

-

-

-

-

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

komputerowego

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
1 sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
1 rozróznianie barw
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

sprzetu

-

- niska

-

6

Operator sprzetu do robót ziemnych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
n. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
nI. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna niska

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe

-

- umiarkowane,

lekkie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

- koordynacjawzrokowo-ruchowa - zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 - miesniowego

-

-

-

-

-

-

do chemicznej

-

-

-

-

urzadzen

przeróbki wegla i koksu
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnoscnarzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
1 rozróznianie barw
duzego stopnia

-

-

-

Operator

-

-

-

-

-

stopnia
6

-

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak

-
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VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

- niska

Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów
i surowców pokrewnych
Przeciwwskazaniami do wvkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fIZjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

- niska

-

-

-

-

-

-

- niska

Operator urzadzen do obróbki drewna
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-

-

-

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne

-

-

-

-

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

do procesów

-

-

-

urzadzen

dyfuzyjnych
Przeciwwskazaniami do wvkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe lHDiarkowane,lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne

-

-

Operator

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

- koordynacja

3

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-
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V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Operator urzadzen do produkcji
wyrobów chemicznych

1

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

-

-

-

-

-

I uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

-

-

- zaburzenia

4 percepcja ksztaltów

-

-

- niska

do przeróbki

-

-

-

-

-

-

-

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- tak

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

urzadzen

lekkie

ropy naftowej i gazu
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

-

Operator

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego

-

duzego stopnia

-umiarkowane,

zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
1 rozróznianie barw
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

- zaburzenia

-

i duzego

3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

stopnia

2 oddechowego

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia

-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego

-

-

- niska

3

-

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

4 - percepcja ksztaltów
zaburzenia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Operator urzadzen do produkcji
wyrobów szklanych i ceramicznych
Przeciwwskazaniami
do wykonvwaniazawodusa:

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
I uposledzenie umyslowe

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
ITI.Sprawnosc narzadów zmyslów
I

- sluch

-

- zaburzenia

-

duzego stopnia

-

-

4 percepcja ksztaltów

-

2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

- zaburzenia

-

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

stopnia

I

I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

duzego

duzego stopnia
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Operator

urzadzen

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
5 miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

do wyrobu

-

masy papierniczej
i produkcji papieru
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego.stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

Operator

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

6

-

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-

-

-

-

-

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nadawczych
i telekomunikacyjnych
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

-

ropy,

-

-

-

Operator urzadzen

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-

wiertniczych

-

-

-

-

urzadzen

lekkie

gazu i innych surowców
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

- umiarkowane,

i wydobywczych

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

6

6

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe

-

-

-

-

-

-

-

2 - ogólnawydolnoscfizyczna - niska

-

106

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

Operator wprowadzania
danych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzeniaduzegostopnia
2 - zrecznosc palców
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.!. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

-

-

-

-

6

-

Opiekunka dziecieca
Przeciwwskazaniamido wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

-

VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe

-

.

-umiarkowane, lekkie

i duze-

-sluch - zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia
3 -wech - zaburzenia duzego stopnia
I

Operator
produkcyjnej

zautomatyzowanej
i robotów

2 wzrok

linii

przemyslowych

-

-

-

-

-

-

stopnia
5 miesniowego

- zaburzenia duzego stopnia

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnoscipsychiczne
l

-uposledzenie

2

- zaburzenia

-

umyslowe

- umiarkowane,

psychiki

zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
2

- ogólna

-

wydolnosc

fizyczna

lekkie

- tak

- niska

3 sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych

- niska
- tak

2 -znieksztalcenia,problemyz wygladem - tak
Opiekunka

w domach

opieki spolecznej
Przeciwwskazaniamido wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego

6

-

-

-

-

-

-

niewielkiegoi duzegostopnia

l krazenia

-

-

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-

-

-

-

-

zaburzenia duzego stopnia
4 smak
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

w przemysle elektromaszynowym
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia niewielkiego i duzego
I krazenia
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

-

-

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
3 wech - zaburzenia duzego stopnia
4 smak - zaburzenia duzego stopnia

-

-
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5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 - oddechowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Optyk okularowy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
zaburzenia niewiel2 - widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
4 percepcja ksztaltów
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

-

-

- tak

-

-

-

6

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej - np. przymyciui czyszczeniu szkiel optycznych, kontrolowaniu jakosci szkiel i
opraw lub na stanowisku optyka w zakladzie oftalmicznym

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe

-

-

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

- mechanik

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wvkonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

6

Optyk

-

-

-

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-umiarkowane,

Organizator konferencji i szkolen
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

lekkie

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 - wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
W zawodzie optyka mechanika dopuszcza sie czasami
mozliwosc zatrudnienia osób niepelnosprawnych z lekkim niedosluchem, a na niektórych stanowiskach, np.
myciu i czyszczeniu szkiel optycznych, kontrolowaniu
jakosci szkiel i opraw - osób z dysfunkcja konczyn dolnych.

-

-

-

-

-

-

-

l rozróznianie barw

-

4 percepcja ksztaltów

108

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia

duzego stopnia

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

Organizator uslug hotelarskich

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

-

-

-

VIII. Inne czynniki
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

l sluch

-

- tak

-

6

-

-

-

6

-

- zaburzenia

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

- uposledzenie

-

umyslowe

-umiarkowane,

lekkie

2 zaburzenia psychiki

turystycznej

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki

- niska

2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.1. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw
Osoby niepelnosprawne, poruszajace sie na wózkach
inwalidzkich, moga znalezc prace w tym zawodzie, jesli
pracodawca w odpowiedni sposób przygotuje im stanowisko pracy - tzn. zadba o likwidacje barier architektonicznych.

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

5 miesniowego

-

-

-

3 nerwowego

-

-

-

l -rozróznianiebarw - zaburzeniaduzegostopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

l

obslugi

- zaburzenia duzego stopnia

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

Organizator

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska
VIII. Inne czynniki
tak
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

Organizator widowni
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-

-

-

2 wzrok

-

- zaburzenia duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.IV.1. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw
Osoby niepelnosprawne moga znalezc prace w tym
zawodzie, jesli pracodawca w odpowiedni sposób przygotuje im stanowisko pracy - tzn. zadba o likwidacje
barier architektonicznych.

-

l

-

- uposledzenie

-

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

lekkie

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
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Ad.IV.2. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci widzenia stereoskopowego
Osoby niepelnosprawne moga znalezc prace w tym
zawodzie, jesli pracodawca w odpowiedni sposób przygotuje im stanowisko pracy - tzn. zadba o likwidacje
barier architektonicznych.

Pakowacz reczny
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

Ortopeda mechanik
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

2 wzrok

-

-

-

4

-

l krazenia

-

-

-

6
l

umyslowe

- umiarkowane,

duzego

stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

- uposledzenie

- zaburzenia

6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

ksztaltów

3 nerwowego
5 miesniowego

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 - nerwowego
5 miesniowego

- percepcja

- zaburzenia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia

-

duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
duzego stopnia

go stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenianiewielkiegoi

-

- zaburzenia

5 równowaga

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

lekkie

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.IV.2. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci widzenia stereoskopowego

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II!.1. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci
Ogólnie mozna powiedziec, ze zawód ortopedy mechanika moga wykonywac takze osoby niepelnosprawne
z dysfunkcja konczyn dolnych oraz gluchoniemi. Istotne jest tylko pózniejsze ich zatrudnienie na odpowiednim stanowisku, np. osoba gluchoniema nie powinna
obslugiwac pacjentów, gdyz istotne jest dobre porozumienie z pacjentem w celu omówienia rozwiazan technicznych czy stwierdzenia prawidlowego wykonania
przedmiotu. Gluchoniemy z powodzeniem moze pracowac na innych stanowiskach, np. formowacza ortopedy tworzyw sztucznych, skladacza protetyka, czy
ortotyka.

Pamiatkarz
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l

- zrecznosc

rak:

- zaburzenia

niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

l - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

kiego i duzego stopnia

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

niewielkiego i duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów
duzego stopnia

110

- zaburzenia

- zaburzenia niewielkiego i

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

Piekarz
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 - miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

-

6

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane

Parkingowy

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

2 wzrok
3 - wech

-

-

-

-

-

-

l - rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

4 percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duze-

- zaburzenia duzego stopnia

- koordynacjawzrokowo-ruchowa-

zaburzenia duzego stopnia
niewielkiego i duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

l rozróznianie barw
3

-

- zaburzenia

4 smak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnoscnarzadów zmyslów

zaburzenia

go stopnia

3 - nerwowego- zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia

-

4 trawiennego

-

-

-

2 ogólna wydolnosc fizyczna

stopnia

- niska

Pedagog szkolny
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

l

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
l krazenia

-

2 oddechowego

stopnia

-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie umyslowe - umiarkowane,
-zaburzenia nerwicowe - tak

- tak

sprawnosci

konczyn

dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej.
Ogólnie mozna stwierdzic, iz w piekarniach przy odpowiedniej organizacji stanowisk pracy moga pracowac
ludzie niepelnosprawni. Na niektórych stanowiskach,
pod nadzorem, moze byc zatrudniony czlowiek z niedorozwojem umyslowym niewielkiego stopnia (np. na
stanowisku piekarza stolowego). Na wszystkich stanowiskach moga pracowac gluchoniemi, nieslyszacy, niedoslyszacy. Zalezy to od ustalenia form porozumiewania sie. Piekarzem moze byc czlowiek z lekka dysfunkcja konczyn dolnych, np., utykanie, jezeli nie przeszkadza to w chodzeniu i staniu.

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

chorób zakaznych

wiska pracy dotyczacych

-

l rozróznianie barw

- nosicielstwo

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

duzego stopnia

6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l - uposledzenie umyslowe - umiarkowane
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
VIII. Inne czynniki

-

VII. Cechyogólne

- zaburzenia

5 - miesniowego- zaburzenianiewielkiegoi duzego

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe

lekkie

2 - zaburzenia psychiki

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-
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Pielegniarka

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

-

i duze-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzel

-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 trawiennego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

- zaburzenia

- zaburzenia
duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

-

l
2

-

l
2

-

- uposledzenie

- zaburzenia

umyslowe
psychiki

- umiarkowane,

-

chorób

zakaznych

-

tak

-

-

-

-

- tak

-

-

-

-

2 - wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- sluch - zaburzenia

-

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

l

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

Pilot

2 wzrok

lekkie

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

- umiarkowane,

umyslowe
psychiki

Pilot morski

-

- nosicielstwo

-

lekkie

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska
VIII. Inne czynniki
l

- zaburzenia

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

-

- uposledzenie

zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

stopnia
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

niewielkiego i duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

3 wech zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

-

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia

-

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

-

2

niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
2 wzrok

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

l

4

-

-

-

- percepcja

-

ksztaltów
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

niewielkiego i duzego stopnia

- zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzel

nia
5 - równowaga - zaburzenianiewielkiegoi duzego
stopnia

go stopnia

3

-nerwowego - zaburzenia
stopnia
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-

5 miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

Piosenkarz
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosckonczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
VI. Sprawnoscipsychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnoscekspresjiwerbalnej - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

3 sprawnosc ekspresji werbalnej

-

- niska

-

Pilot wycieczek
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 trawiennego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

Pisarz
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie

-

-

-

-

-

Plastyk

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

5 -miesniowego - zaburzenia
6

-

-

duzego stopnia

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska, przecietna
VIII. Inne czynniki

-

-

-

l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

-

-

-

2 znieksztalcenia,

6

-

-

- kostno-stawowego
- zaburzenia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

tak

-
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-

-

- tak

problemy z wygladem

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

-

-

duzego

stopnia

- umiarkowane,

lekkie
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VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna niska, przecietna
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

Poborca skarbowy
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia

-

6

-

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

-

Politolog

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnoscekspresjiwerbalnej niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

Policjant
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 - oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Polozna

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 wech zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l - krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
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IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
1 krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
.
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem
tak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pomoc dentystyczna
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzel zrecznosc rak
go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

6

Pomoc kuchenna

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
4 smak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem
tak

-

-

-

Pomoc domowa

3

-

- koordynacja

-

-

-

-

-

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzel zrecznosc rak
go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
3 wech
4 smak
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga

-

-

-

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.!. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo
Ad.IV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej

-

-

-

-

-

-

-

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
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Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.IIIA. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci smaku

-

I krazenia
3

-

Posrednik

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

-

-

2 wzrok

- zaburzenia duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego

-

lekkie

6

- niska

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

pracy

-

-

- umiarkowane,

- niska

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

umyslowe

stopnia

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

- uposledzenie

duzego stopnia

duzego

- zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

VII. Cechy ogólne

- zaburzenia

VII. Cechy ogólne

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

- nerwowego - zaburzenia

-

-

duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
I uposledzenie umyslowe

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

- zaburzenia

ksztaltów

5 miesniowego

- zaburzenia

l

- percepcja

2 - oddechowego

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

4

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Portier

-

- koordynacjawzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

-

3

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- tak

-

umyslowe

- umiarkowane,

-

zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.!. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

- uposledzenie

2 zaburzenia psychiki

3

- sprawnosc

ekspresji

- tak

werbalnej

VIII. Inne czynniki

-

I - nosicielstwo chorób zakaznych

-

- niska
- tak

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.VI.l. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona

lekkie

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.!. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

Posadzkarz
Przeciwwskazaniami

do wykonywania zawodu sa:

I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

-

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców illub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
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Posrednik w handlu nieruchomosciami

Pracownik informacji turystycznej
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

-

1 sluch

-

- zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

stopnia
5 miesniowego

-

-

- zaburzenia niewielkiego i duzego

- zaburzenia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

- umiarkowane,

-

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

-

-

-

1 -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

- zaburzenia duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
1 rozróznianie barw
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

3 nerwowego

-

-

2 wzrok

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

1 rozróznianie barw

-

l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

lekkie

- zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

Pracownik lombardu
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

- zrecznosc

1

-

rak

zaburzenia

duzego

stopnia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

1 sluch - zaburzenia duzego stopnia
- wzrok - zaburzenia duzego stopnia

Pozlotnik

2

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

1 rozróznianie barw

- zaburzenia

duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia

niewielkiego

-

3 nerwowego

i duze-

duzego stopnia

zaburzenia duzego stopnia

-

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki

-

- niska

2 - znieksztalcenia,problemyz wygladem- tak

niewielkiego i duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

-

2 oddechowego
5 miesniowego

-

- zaburzenia

duzego stopnia

Pracownik opieki spolecznej
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1

-

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

6

zaburzenia

1 uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
1 rozróznianie barw
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

zaburzenia duzego stopnia

-

VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

-

ksztaltów

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 - wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

- percepcja

4

- uposledzenie

umyslowe

-

- umiarkowane

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

1

- sluch

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l -krazenia - zaburzenia duzego stopnia

2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

-

2 oddechowego
3 - nerwowego

stopnia
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- zaburzenia

5 - miesniowego
6

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.1. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.VIII.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych kontaktów z
ludzmi
W niektórych przypadkach dopuszczalne jest zatrudnienie osób z dysfunkcjami równowagi i w wygladzie
zewnetrznym. Sa to zazwyczaj pracownicy biurowi,
zbierajacy i opracowujacy dane o podopiecznych na
miejscu w zakladzie pracy. Czasami osoby niepelnosprawne posiadaja zdolnosc lepszego kontaktu oraz
wykazuja wieksze zrozumienie dla problemów
i potrzeb innych ludzi.

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

-

-

-

VII. Cechy ogólne

- niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska
VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

-

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Sa to zazwyczaj pracownicy biurowi osrodków pomocy spolecznej, zbierajacy i opracowujacy dane
o podopiecznych na miejscu w zakladzie pracy.
W biurach moga znalezc prace równiez osoby poruszajace sie na wózkach inwalidzkich. Czasami osoby niepelnosprawne posiadaja zdolnosc lepszego kontaktu
oraz wykazuja wieksze zrozumienie dla problemów
i potrzeb innych ludzi.

-

Ad.lIl.1.

-

takiej organizacji

stanowiska

Pracownik zakladu pogrzebowego
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych

pracy, aby

-

Pracownik socjalny

l

-

-

niewielkiego

i duzego

-

-

-

-

duzego

stopnia

-

-

-

-

- umiarkowane

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

- niska

Prasowaczka

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
1

-

niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych
tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

zaburzenia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

-

-

-

stopnia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

- sluch - zaburzenia

rak

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
1 sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
1 krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

- zrecznosc

1

bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo

-

- zrecznosc

rak

- zaburzenia

niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

tak

-

-

5 równowaga
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V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
1 krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

-

6

-

-

Prezenter

-

-

6

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
niska, przeciet3 sprawnosc ekspresji werbalnej
na
VIII. Inne czynniki

-

-

-

-

-

2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

tak

Producent drobiu
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
3 wech - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
- zaburzenia
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa
duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Preparator medyczny
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia

-

telewizyjny

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia

-

-

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.VII.2. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe z
obnizona ogólna wydolnoscia fizyczna

-

-

-

VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

Prawnik (teoretyk)
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnoscekspresjiwerbalnej - niska, przecietna

-

-

-

-

119

-

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

-

-

Czasami konieczne moze byc przystosowanie stanowiska pracy do mozliwosci osoby niepelnosprawnej.

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

1 -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

-

2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

1 uposledzenie umyslowe

Projektant systemów komputerowych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

-

2 zrecznosc

- umiarkowane

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
VIII. Inne czynniki

-

- zaburzenia

duzego stopnia

-

-

-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- niska

-

-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

- tak

l - nosicielstwo chorób zakaznych

palców

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia duzego stopnia

3

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
1 sluch

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

Programista

-

-

-

1

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia

-

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

lekkie

- niska

2 wzrok

3

- koordynacja

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.VII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci ekspresji werbalnej

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

duzego stopnia
4

- percepcja

ksztaltów

- zaburzenia

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

l

- uposledzenie

-

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

lekkie

- niska
Prokurator
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców illub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy
Ad.III.l. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw
Ad.IV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej
Ad.VII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci ekspresji werbalnej
Generalnie stanowisko programisty nalezy do niewielkiej grupy zawodów, które moga byc wykonywane w
pelni przez osoby niepelnosprawne. Zatrudnienie w tym
zawodzie moga znalezc miedzy innymi osoby nieslyszace, niedoslyszace, z dysfunkcja konczyn górnych i
dolnych, poruszajace sie na wózkach inwalidzkich.

-

zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

l sluch

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia

-

-

-

-

4

-percepcja

ksztaltów

- zaburzenia

duzego

stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

1 krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego

-

3 nerwowego
stopnia
5 miesniowego

-

6

- zaburzenia

duzego stopnia

- zaburzenia

duzego stopnia

- zaburzenia niewielkiego i duzego

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1

- uposledzenie

-

umyslowe

- umiarkowane,

2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
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VII. Cechy ogólne

-

3 sprawnosc

ekspresji

- niska,

werbalnej

na
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.lIlA. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci smaku

przeciet-

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Dopiero na jednym z ostatnich szczebli zawodowej
hierarchii, w prokuraturze apelacyjnej, gdzie wiekszosc
czasu spedza sie w pozycji siedzacej, mozliwa jest praca osoby niepelnosprawnej, z dysfunkcja konczyn dolnych i/lub zaburzeniami równowagi.

Przewodnik turystyczny
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

- sluch - zaburzenia

-

-

niewielkiego i duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

-

-

-

duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów - zaburzenia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

Przetwórca

ryb

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l

- zrecznosc

- zaburzenia

rak

niewielkiego

-

-

-

l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
4 smak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

- zaburzenia

-

-

3

- sprawnosc

ekspresji werbalnej

na
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

-

-

niska, przeciet-

- tak

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

- tak

Przedzarz

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

-

go stopnia

-

- zrecznosc

-

palców
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
2

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-
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- tak

2 - ogólnawydolnoscfizyczna - niska, przecietna

-

4 trawiennego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane

-

nerwicowe

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

2 - zaburzenia psychiki

-

-

-

4 trawiennego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

stopnia

l

(Robotnik w przetwórstwie
ryb)
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

duzego
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IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia niewielkiego i duze2 oddechowego
go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

6

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

Radca prawny

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
1 uposledzenie umyslowe
VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-

-

6

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l - krazenia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
1 sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

-

-

-

Psycholog

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem
tak

-

-

-

Pszczelarz

Ratownik górski

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
1 zrecznosc rak
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 wech
4 smak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego stop2 wzrok
nia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

- zaburzenia

5 miesniowego
stopnia
6

-

-

-

-

-

-

-

-

niska, przecietna

- niska

Ratownik pokladowy
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopóia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia oiewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 miesniowego
stopnia

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 - trawiennego - zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba, przecietna

-

-

Ratownik wodny

niewielkiego i duzego

2 - ogólna wydolnosc fizyczna 3 sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

-

-

4 trawiennego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba, przecietna
2 - ogólna wydolnosc fizyczna niska, przecietna
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 - trawiennego - zaburzenia duzego stopnia

6

-

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna niska, przecietna
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

-

-

-

-

-
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Realizator

Realizator

dzwieku

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
1 zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
I krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realizator filmu video
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

Realizator

-

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych

-

-

1 zrecznoscrak

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
1 sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

swiatla

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

-

-

-

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

- koordynacja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
1 rozróznianie barw
duzego stopnia
- zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3

-

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

-

-

-

telewizyjnych

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
I rozróznianie barw
duzego stopnia
zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
4 percepcja ksztaltów
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
1 krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego

-

-

programów

-

-

-

-

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel1

-

kiego i duzego stopnia
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- koordynacja

wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
1 krazenia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
3

-

-

6

Redaktor programowy
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

l

-

3

-

-

-

-

-

- niska,

-

- niska

Redaktor wydawniczy - edytor
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

- sluch

-

-

zaburzenia

duzego stopnia

2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 - rozróznianie barw

-

zaburzenia duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia

-

3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie

-

na
VIII. Inne czynniki
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

-

VII. Cechy ogólne

-

VII. Cechy ogólne

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

zaburzenia

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

duzego stopnia

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe

-

6

- zaburzenia

duzego stopnia

-

-

-

barw

- koordynacjawzrokowo-ruchowa-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 - nerwowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

- rozróznianie

-

do WYkonywania zawodu sa:

-

-

zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Recepcjonista
Przeciwwskazaniami

-

-

l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

przeciet-

VII. Cechy ogólne

-

3 sprawnosc ekspresji werbalnej

-

niska

- tak
Referent - technik ekonomista
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.l.
takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly od.
powiedniej glosnosci
W niektórych przypadkach w zawodzie recepcjonisty
moze byc zatrudniona osoba niepelnosprawna, z wada
postawy pod warunkiem posiadania wyksztalcenia hotelarskiego i znajomosci jezyków obcych. Zatrudnia sie
ja jednak w takim dziale, gdzie kontakty z klientami
odbywaja sie przez telefon, np. w dziale rezerwacji.

-

l

-zrecznosc

-

rak

- zaburzenia

2 zrecznosc palców

-

duzego stopnia

zaburzenia duzego stopnia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
6

- kostno-stawowego-

zaburzenia

duzego

stopnia

- umiarkowane,

lekkie

VI. Sprawnosci psychiczne
l
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Referent ksiegowosci

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

l - rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

3

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
l

-

2 wzrok

- zaburzenia duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie

-

stopnia
5 miesniowego

-

-

6

- zaburzenia

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

Rewident taboru kolejowego
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- sluch - zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

l

-

-

-

- zaburzenia

-

-

2 oddechowego

-

3 nerwowego

- zaburzenia

-

- zaburzenia
duzego stopnia

duzego stopnia

l

-

-

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

-

- nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

- zaburzenia niewielkiego i duzego

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

-

3

stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

5 równowaga

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia

-

- zaburzenia

rak

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego

niewielkiego i duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

- tak

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok

-

duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa

- zrecznosc

2 - zrecznosc palców

5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozxóznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

-

lekkie

Rezyser dzwieku
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

2 -wzrok - zaburzeniaduzegostopnia

-

- umiarkowane,

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

umyslowe

- zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

- uposledzenie

-

2 zaburzenia psychiki

l

-

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

lekkie

lekkie

- niska

Rezyser filmowy i telewizyjny
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- niska

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

Rewizor pociagów
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l

- zrecznosc

rak

-

zaburzenia

duzego

-

-

-

2 wzrok

- zaburzenia duzego stopnia

-

5 - równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

stopnia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
l

2 -wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia
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4

-

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

I krazenia
2
3

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

- zaburzenia du:zegostopnia

- oddechowego - zaburzenia du:zego stopnia
- nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

3

l

- uposledzenie

-

umyslowe

2 zaburzenia psychiki

- umiarkowane,

- zaburzenia nerwicowe

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

lekkie

- tak

-

-zaburzenia nerwicowe - tak

Rezyser radiowy

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mo:znaszukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

-

-

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

-

-

lekkie

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska, przecietna

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej niska, przecietna

2 wzrok

- nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

- zaburzenia niewielkiego i

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia duzego stopnia
-

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

-

3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l
2

- uposledzenie
- zaburzenia

umyslowe
psychiki

- umiarkowane,

Rekawicznik
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

lekkie

l

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
na

- niska,

- zrecznosc

przeciet-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi

-

-

-

-

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
I uposledzenie umyslowe

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- zaburzenia

- zaburzenia duzego stopnia
-

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

niewielkieg.o

i duzego

II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

-

Robotnik budownictwa wodnego

-

l

-

-

-

-

i duze-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

niewielkiego

3

Rezyser teatralny
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

2 wzrok

- zaburzenia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

rak

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

stopnia

niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

duzego stopnia

-

- zaburzenia

I sluch
2 wzrok

-

duzego stopnia
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- zaburzenia duzego stopnia
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5

- równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego

Robotnik w gospodarstwie rolnym

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
3
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fIzjologicznych

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

1

- krazenia - zaburzenia

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok

-

niewielkiego i duzego

-

stopnia

- oddechowego - zaburzenia

2

duzego stopnia

-

- nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
3

5

-

6 - kostno-stawowego - zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

-

niska,

-

przecietna

l

-

- zaburzenia

4

- percepcja

duzego stopnia

- zaburzenia

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fIzjologicznych

-

-

-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia

-

- zaburzenia

niewielkiego

- uposledzenie

umyslowe

i duzego

-

tak

- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia

-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

- zaburzenia

duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

-

2

-

zaburzenia duzego stopnia

- oddechowego

- zaburzenia

niewielkiego i duze-

go stopnia

5

-

niska

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia

- umiarkowane

fIzyczna

-

-

VII. Cechy ogólne
1 - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc

fIzyczna

Rolnik upraw polowych
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

3

stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1

- umiarkowane

-

1 krazenia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duze2 oddechowego

5 miesniowego

umyslowe

l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

ksztaltów

- uposledzenie

VIII. Inne czynniki

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

-

2 - ogólna wydolnosc

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

VII. Cechy ogólne
1 - budowa ciala - slaba

-

-

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duze1 zrecznosc rak

5 równowaga

stopnia

go stopnia
5 - miesniowego- zaburzenianiewielkiegoi duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

Robotnik przygotowujacy
drewno
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

duzego

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duze-

umiarkowane

VII. Cechy ogólne
1 - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fIzyczna

-

- równowaga - zaburzenia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

stopnia

1 uposledzenie umyslowe

-

- miesniowego - zaburzenia

niewielkiego i duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnoscipsychiczne

niska

l
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-uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane
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5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki

l - nosicielstwochoróbzakaznych- tak

-

Rybak morski

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- sluch - zaburzenia

-

-

l

duzego stopnia

-

l

-

3

umyslowe

- umiarkowane,

-

wydolnosc fizyczna

- zrecznosc

-

6

- zaburzenia

duzego stopnia

- zaburzenia

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

- umiarkowane

- tak
Rzecznik patentowy
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

3 nerwowego

-

duzego stopnia

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

- zaburzenia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

- zaburzenia duzego stopnia

palców

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

5 miesniowego

-

-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych

l zrecznoscrak

-

4 percepcja ksztaltów

Rybak sródladowy

2

- tak

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

lekkie

- niska

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych

chorób zakaznych

-

-zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
- ogólna

- niska

l rozróznianiebarw - zaburzeniaduzegostopnia

3

2 - zaburzenia psychiki

2

- umiarkowane

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

- uposledzenie

- nosicielstwo

-

niewielkiego i duzego

stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l

umyslowe

-

-

-

- uposledzenie

-

Rymarz
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

- nerwowego - zaburzenia

-

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
VIII. Inne czynniki

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

l

-

-

l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
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lekkie
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3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

4

- percepcja

Rzeczoznawca

duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
3 wech
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 smak
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- .zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
4 percepcja ksztaltów
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego

-

l

- uposledzenie

umyslowe

VII. Cechy ogólne
l

-

- budowa

ciala

- umiarkowane

- slaba

-

2 ogólna wydolnosc fizyczna

-

niska

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych

- tak

-

-

-

6

-

-

-

stopnia

2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

duzego

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

-

- zaburzenia

ksztaltów

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Sanitariusz szpitalny

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.l. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.lII.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.lV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

-

-

-

-

go stopnia

2 zrecznosc

- zaburzenia

palców

duzego stopnia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

3

-

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

3 nerwowego
5

- zaburzenia

-miesniowego - zaburzenia

duzego stopnia
niewielkiego

i duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

Sadownik
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia

-

-

3

- zaburzenia
-

-

-

zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba, przecietna
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska,

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 -wzrok - zaburzenia duzego stopnia
3 wech
4 smak

-

- sprawnosc

ekspresji

werbalnej

przecietna

- niska

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia

2

- zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga
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- znieksztalcenia,

- tak
problemy z wygladem

- tak
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Sekretarz administracyjny

Scenograf
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l - zrecznosc rak
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 - wzrok - zaburzenia duzego stopnia
-

-

-

l sluch

- zaburzenia duzego stopnia

2 wzrok

duzego stopnia

-

-

- zaburzenia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

2

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

3

- koordynacja

4

-

6

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

duzego stopnia

I

- uposledzenie

kiego i duzego stopnia
wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

-

I krazenia

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

- umiarkowane,

-

-

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

lekkie

-

duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
I krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego

- niska

-

-

Sekretarka

-

3 nerwowego

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia niewielkiego i

stopnia
5 miesniowego

-

6

-

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

duzego stopnia

-

- umiarkowane,

zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne

- zaburzenia duzego stopnia

-

- zaburzenia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

- zaburzenia niewielkiego i duzego

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

-

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

6

- zaburzenia

- niska

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

duzego stopnia

-umiarkowane,

VII. Cechy ogólne

-

3 sprawnosc ekspresji werbalnej

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

lekkie

-

- niska

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

- tak

Sedzia sportowy

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 - uposledzenie umyslowe

lekkie

- tak

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
5 miesniowego

- tak

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- zaburzenia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 - uposledzenie umyslowe

lekkie

Sedzia

- zaburzenia duzego stopnia
-

- umiarkowane,

2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

2 oddechowego
3 nerwowego
5 miesniowego

2 wzrok

umyslowe

VIII. Inne czynniki

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

6

-

l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

-

-

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
zaburzenia niewiel2 - widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

- tak

-

-

-
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4

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

Sortowacz wlókien

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

-

-

6

Przeciwwskazaniamido wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem tak

-

-

-

I

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

I

- uposledzenie

-

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnoscnarzadów zmyslów

- sluch

-

- zaburzenia
-

duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia niewieIkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

4 percepcja ksztaltów

-

-umiarkowane,

- niska

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia niewieIkiego

duzego stopnia

umyslowe

- umiarkowane

Spawacz

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
1

umyslowe

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

-uposledzenie

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

Socjolog

-

-

VII. Cechy ogólne

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

I

- sluch - zaburzenia

duzego

2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Ad.III.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Istnieje mozliwosc zatrudnienia osób niepelnosprawnych, zarówno w sporcie powszechnym (niektóre dyscypliny) jak i sporcie niepelnosprawnych (szczególnie
byli zawodnicy). Informacje na ten temat mozna uzyskac w:
Polskim Zwiazku Sportu Niepelnosprawnych "Start"
02-032 Warszawa, ul. Filtrowa 75, tel. 659 301

l

-

duzego stopnia

-

2 wzrok

-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- zaburzenia

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia
zaburzenia niewieIkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewieIkiego i duzego
stopnia

-

lekkie

- niska
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5

-

4 percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l - krazenia - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duze2 oddechowego
go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
4 trawiennego - zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie

- miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l - uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

- umiarkowane

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej (mozliwe jest zatrudnienie w
laboratoriach lub pracowniach projektowych)

-

-

-

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 wech
4 smak zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
4 percepcja ksztaltów
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
4 trawiennego

-

-

-

-

6

Specjalista analizy rynku
Przeciwwskazaniami do wvkonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

-

l

-

duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

l krazenia

- zaburzenia duzego stopnia

- nerwowego -

zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
VI. Sprawnosci psychiczne
1 - uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska
3

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-

-

-

-

Specjalista analityki srodowiska

Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosckonczyn dolnych

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 - sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia duzego stopnia
4 smak - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

2 wzrok

- zaburzenia duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

- sluch - zaburzenia

2 wzrok

-

-

-

-

Specjalista analityki klinicznej
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

I krazenia

- zaburzenia duzego stopnia

-

3 - nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki

-

-

- zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne

-

3
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VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

Specjalista ds. handlu wewnetrznego

- tak

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

Specjalista ds. eksportu / importu

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l - sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
4 trawiennego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

-

-

-umiarkowane,

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

l

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

lekkie

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

lekkie

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.!. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Dotyczy to glównie takich miejsc pracy, gdzie nie ma
koniecznosci wyjazdów w teren. Istnieja przeciez w tej
dziedzinie równiez obowiazki, których wypelnianie nie
jest uwarunkowane kontaktami z klientami, a które
wymagaja pracy koncepcyjnej, aktywnosci intelektualnej a nie motorycznej.

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne

Specjalista ds. finansów

-

- zaburzenia duzego stopnia

-

-

niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

l rozróznianie barw

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne

- zaburzenia duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 trawiennego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

-

6

l sluch

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

-

Specjalista ds. konsultingu

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Zawód ten moga wykonywactakze osobyniepelnosprawne z niedowladem konczyn dolnych, poruszajace
sie na wózkach inwalidzkich, ale dotyczy to wylacznie
miejsc takich jak np. administracja panstwowa lub banki, gdzie nie ma koniecznosci wyjazdów w teren.

-

- zaburzenia duzego stopnia
l - krazenia - zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
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Specjalista ds. organizacji i rozwoju
produkcji i uslug

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

Specjalista ds. kontaktów z mediami

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

l

-

1
2

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- zaburzenia duzego stopnia

3 nerwowego
4 trawiennego
5 miesniowego
6

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

-

-umiarkowane,

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- zaburzenia duzego stopnia

-

-

- zaburzenia

umyslowe
psychiki

-umiarkowane,

- zaburzenia nerwicowe

-

- niska

-

-

-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

lekkie

-

1 krazenia

- tak

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia

-

- uposledzenie

-

Specjalista ds. rekrutacji pracowników

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne
1
2

- tak

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

lekkie

-

VII. Cechy ogólne

-

-

- umiarkowane,

-zaburzenia nerwicowe - tak

-

Specjalista ds. nadzoru i rewizji

-

umyslowe
psychiki

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
1 sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe

-

l sluch

- zaburzenia

-

Specjalista ds. rachunkowosci

-

-

-

- uposledzenie

lekkie

zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem tak

-

-

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

- zaburzenia

-

zaburzenia duzego stopnia

-

-

2 -wzrok - zaburzeniaduzegostopnia
1 krazenia

-

-

-

-

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
VI. Sprawnosci psychiczne

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia

-

- sluch

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

- niska

-

-

- zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne

- tak

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

- niska,

przeciet-

na
VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-
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Specjalista ds. szkolenia i rozwoju
zawodowego

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

-

-

Specjalista metod nauczania
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzeniaduzegostopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

-

-

6

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
Vill. Inne czynniki

-

Specjalista ds. ubezpieczen
majatkowych i osobowych

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
ill. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego

-

-

-

2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

tak

-

-

-

-

Specjalista

-

-

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej niska, przecietna
Vill. Inne czynniki
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem
tak

-

-

-

-

-

-

-

metod promocji

sprzedazy

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
ill. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

ill. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
I sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

niska, przecietna
Vill. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem
tak

-

-

-

-

VII. Cechy ogólne

6

-

-

-

-

-

Specjalista informacji
naukowo technicznej i ekonomicznej

-

-

VII. Cechy ogólne
3 sprawnosc ekspresji werbalnej - niska, przecietna
Vill. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia

-

-

-

-

-

-
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Specjalista pracy socjalnej
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l -rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 -krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

Specjalista odnowy biologicznej
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duze1 zrecznosc rak

-

-

-

- zaburzenia

-

2

duzego stopnia

-

3 nerwowego
stopnia

-

5 miesniowego

-

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.1. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

niewielkiego i duzego

stopnia
6

- niska

-

- zaburzenia niewielkiego i duzego

-zaburzenia

- tak

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

-

psychiki

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego

-

-

- zaburzenia

zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch

-

-

3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 - kostno-stawowego
- zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe

- kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-uposledzenie umyslowe - umiarkowane,
2 - zaburzenia psychiki
-zaburzenianerwicowe- tak
1

Specjalista rehabilitacji ruchowej
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

lekkie

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

VII. Cechy ogólne
1 - budowa ciala - slaba

-

2 - ogólnawydolnoscfizyczna - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych

-

- tak

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

- tak

-

1 sluch

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

- zaburzenia

-

duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja
wzrokowo-ruchowa
- zaburzeni
niewielkiego i duzego stopnia

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku - np. w gabinecieodnowy
biologicznej, w klubie sportowym badz przychodni moze byc zatrudniona osoba niewidoma lub niedowidzaca.

-

-

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

1 krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego

- zaburzenia

duzego stopnia

3 - nerwowego - zaburzenianiewielkiegoi duzego
stopnia

-

-

5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
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VI. Sprawnosci psychiczne

-

1 uposledzenie umyslowe

- umiarkowane,

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

lekkie

VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba

- niska,

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

VIII. Inne czynniki
I

-nosicielstwo

-

chorób zakaznych

-

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

- tak

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

- zaburzenia niewielkiego

3 nerwowego

przecietna

stopnia
5 miesniowego

-

- tak

- zaburzenia

i duzego

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

VI. Sprawnosci psychiczne

- uposledzenie

l

Specjalista rekreacji ruchowej
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia

niewielkiego

5

niewielkiego

-

i duzego

-

-

l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

- tak

- niska,

przeciet-

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego

lekkie

-

i duze-

go stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

- niska

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

- tak

Sportowiec zawodowy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
VIII. Inne czynniki

- zaburzenia nerwicowe

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
na

niewielkiego i duze-

-umiarkowane,

- zaburzenia duzego stopnia

-

-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

-

-

-oddechowego - zaburzenia

-

3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2

-

2 oddechowego

- koordynacjawzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

lekkie

Spiker radiowy

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3

- umiarkowane,

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- równowaga - zaburzenia

umyslowe

-

i duze-

go stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

- tak

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

2

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

4 percepcja ksztaltów

Spedytor

kiego i duzego stopnia

-

- zaburzenia

-

l sluch

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

-

- zaburzenia

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

niewielkiego i duzego stopnia

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga

-
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-

-

-

5 miesniowego
stopnia

zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala slaba, przecietna
2 ogólna wydolnosc fIzyczna
niska, przecietna

-

6

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

duzego stopnia
VI. Sprawnoscipsychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

-

-

-

-zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

2 - ogólnawydolnoscfIzyczna - niska

-

Przeciwwskazaniami

do wykonvwania zawodu sa:

I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
5 miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Sprzedawca

-

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fIzyczna - niska

-

6

-

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fIzjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego

-

-

stopnia

-

-sprawnosc

-

-

-

ekspresji werbalnej
niska
Inne czynniki
nosicielstwo chorób zakaznych
tak
znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

tak

Sprzedawca w stacji paliw
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzeniaduzegostopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

-

duzego

2 - ogólna wydolnosc fIzyczna - niska
3
VIII.
l
2

-

-

- kostno-stawowego
- zaburzenia

VII. Cechy ogólne

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak

w handlu detalicznym

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

Sprzedawca

w handlu hurtowym

-

-

-

-

- tak

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
3 nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

Sprzataczka

-

-

-

-
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IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

6

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego

-

6

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l - uposledzenie umyslowe

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

- zaburzenia

-

-

-

-

duzego stopnia
duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia
-

5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

l -rozróznianiebarw - zaburzeniaduzegostopnia

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.II.l. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy
Ad.VII.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci ekspresji werbalnej

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

I

-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 -trawiennego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

Stenograf
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia

-

-

-

-

l sluch
2 wzrok
3 wech

-

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

lekkie

Steward statku morskiego

- tak

Statystyk

-

- umiarkowane,

-

-

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-

-
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Stewardesa
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 trawiennego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

6

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenianiewielkiegoi

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslow~ umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy og61ne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki
l nosicielstwo chorób zakaznych tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem tak

-

-

-

-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

-

-

-

-

-

-

stopnia
6

-

-

-

- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
3

-

Stolarz

-

-

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzeI zrecznosc rak
go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 równowaga
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 równowaga
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

-

Stolarz budowlany

-

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.Vl.l. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
3

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak

-

-

-

-
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VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba

2

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- niska,

nia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensoIDotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

przecietna

duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia

Strazak
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

3

- sluch - zaburzenia

-

-

i duze-

niewielkiego i duzego stopnia

1

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 -oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duze-

-zaburzenia nerwicowe - tak

- budowa

ciala

-

- slaba,

przecietna

-

-

-

- tak

Straznik ochrony kolei
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

5 IDiesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
I zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-UIDiarkowane, lekkie

-

-

-

2 wzrok
nia

-

zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
1 - budowa ciala - slaba, przecietna

- zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

5 - równowaga- zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensoIDotoryczne

1 -rozróznianiebarw - zaburzeniaduzegostopnia

2

przecietna

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

kiego i duzego stopnia
wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3

Straznik miejski

- koordynacja

-

-

PrzeciwwskazaniaIDi do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

1

-

-

- UIDiarkowane, lekkie

2 znieksztalcenia, problemy z wygladeID

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenianiewielkiegoi duzego
stopnia
4 -trawiennego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

VIII.Inneczynniki

1

- niska,

stopnia

2 ogólna wydolnosc fizyczna
niska, przecietna
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

VII. Cechy ogólne

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

1 uposledzenie UIDyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

1 uposledzenie UIDyslowe
2 zaburzenia psychiki

niewielkiegoi duzegostopnia

-

duzego

3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 IDiesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

kiegoi duzegostopnia

-

- zaburzenia

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia

-

- koordynacja

ksztaltów

1

duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel3

- percepcja

4

- zaburzenia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
rv. SprawnoscisensoIDotoryczne
1 rozróznianie barw zaburzenia niewielkiego i

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa
duzego stopnia

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I

niewiel-

kiego i duzego stopnia

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

- wzrok - zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego

-

2 oddechowego

-

-

3 nerwowego
stopnia

-

5

-

zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia niewielkiego

- IDiesniowego - zaburzenia
stopnia
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- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
3

6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak

-

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego- zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 trawiennego - zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l budowa ciala - slaba, przecietna
2 ogólna wydolnosc fizyczna - niska, przecietna
3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska

-

-

-

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba, przecietna
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

Straznik

ochrony

srodowiska

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
I zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak

-

-

-

-

-

-

Sufler

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska, przecietna

-

-

-

-

-

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- niska

3 sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki

l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

-

-

-

-

- niska
-

tak

Syndyk
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
4 trawiennego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenia duzego stopnia

Straznik wiezienny
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - wech zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

-

duzego stopnia

- tak

Szczotkarz
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.lI.l. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy

-

-

go stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

-

-

niewielkiegoi duzegostopnia

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

3 nerwowego

-

5 miesniowego
6

Szaleciarz
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

-

-

takze

-

-

-

duzego stopnia

inni

niepelnosprawni

-

gluchoniemi,

osoby

z lekkim niedorozwojem umyslowym lub na wózkach
inwalidzkich,jesli przy wykonywaniu niektórych czynnosci beda mialy zapewniona pomoc zdrowych wspólpracowników.

-

-

- zaburzenia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Recznym nawlekaniem szczotek przez wiele lat zajmowaly sie zgodnie z ustawa glównie osoby niewidome, niedowidzace, glucho-niewidome. Moga to robic

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

- zaburzenia duzego stopnia

Szewc
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duze-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1I1.5.- czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.IV.3. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

-rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa - zaburzenia

4

- percepcja

duzego stopnia

Szatniarz

niewielkiego i duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

l krazenia

-

6

-

-równowaga - zaburzenia

duzego

duzego stopnia

2 oddechowego

l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5

- zaburzenia

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

ksztaltów

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

stopnia

144

- uposledzenie

umyslowe
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Szklarz

Szlifierz materialów drzewnych
Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
ITI.Sprawnosc narzadów zmyslów
2 - wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzel zrecznosc rak
go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
ITI. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l - rozróznianie barw
- zaburzenia niewiel2 widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
niska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Szlifierz

metali

-

-

-

-

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

- niska

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i

-

-

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
ITI.Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

Szlifierz

-

-

-

-

-

-

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

-

-

-

-

-

-

-

-

niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- koordynacja

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
3

-

- umiarkowane

=
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-

5 miesniowego
stopnia
6

- zaburzenia

niewielkiego i duzego

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiell

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
niska

-

kiego i duzego stopnia

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

3

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

-

4

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.!. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo

-

I krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe

-

-

Slusarz

Szwaczka

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
11.Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
rv.Sprawnoscisensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
1 rozróznianie barw
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

-

-

-

-

6

-

-

l

4

1 krazenia

-

- umiarkowane

6

-

-

duzego

stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

- umiarkowane,

lekkie

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.II!.!. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci
Ad.VI.l. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona

1 zrecznosc rak:
zaburzenia duzego stopnia
zrecznosc palców
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

2 wzrok

- zaburzenia

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

Szyldziarz

-

ksztaltów

VI. Sprawnosci psychiczne
1 - uposledzenie umyslowe

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

-

duzego stopnia

-

2 oddechowego
5 miesniowego

Sposobów ~rzYstosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Mimo dosc duzych wymagan zdrowotnych stawianych szwaczce, w zawodzie tym moga pracowac osoby
niepelnosprawne. Zatrudnienie jednak tych osób zalezy
od mozliwosci zakladu pracy do przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepelnosprawnej. Zawód
szwaczki moga wykonywac osoby z niedorozwojem
umyslowym niewielkiego stopnia, osoby gluchonieme,
gluche, slabo slyszace, z dysfunkcja konczyn dolnych
i osoby cechujace sie bardzo niskim wzrostem.

2

-

- percepcja

-

-

-

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe

- sluch - zaburzenia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

- zaburzenia duzego stopnia
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-

-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzel

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

-

-

-

-

przecietna

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

2 wzrok

- zaburzenia

-

duzego stopnia

5 - równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

-

4 percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzel

-

-

go stopnia

3 - nerwowego- zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego
- zaburzenia niewielkiego i duzego

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- sluch - zaburzenia

-

go stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l - sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia niewielkiego i duzel zrecznosc rak

stopnia
6

- kostno-stawowego
- zaburzenia

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

niewielkiego i duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

I

- uposledzenie

umyslowe

-

niewielkiego i

- umiarkowane,

2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

- niska,

lekkie

Tancerz estradowy
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

- umiarkowane,

-

Tancerz I tancerka

-

umyslowe

2 - znieksztalcenia,problemyz wygladem - tak

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

l

- uposledzenie

I

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
VIII. Inne czynniki

-

-

-

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów

-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

3

Slusarz narzedziowy
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenianiewielkiegoi duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 - wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.1. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci
Ad.VI.I. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona

lekkie

- tak

2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

kiegoi duzegostopnia

147

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

\fIlI. Inne czynniki
I - nosicielstwo chorób zakaznych

Tapicer
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
1'1. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
I rozróznianie barw
duzego stopnia

-

-

-

Technik architekt
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenia niewielkiego i

-

-

-

-

-

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

3

I

-

-

- nerwowego

3

-

-

- zaburzenia

- zaburzenia

5 miesniowego

-

stopnia

2

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia

niewiel-

- umiarkowane

-

-

I

-

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

umyslowe

- umiarkowane,

lekkie

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
N. Sprawnosci sensomotoryczne

2

- uposledzenie

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

-

\fIl. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia duzego stopnia

I

-

- percepcja

-

duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
ksztaltów
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
'I. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia - zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego
'II. Sprawnosci psychiczne
4

- zaburzenia

-

duzego

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

Technik analityki medycznej
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia

-

kiego i duzego stopnia

duzego stopnia
'II. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe

-

-

duzego stopnia

niewielkiego i duzego

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiego
i

-

-

I

duzego stopnia

stopnia
6

- sluch

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
1'1. Sprawnosci sensomotoryczne

niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
'I. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia
zaburzenia duzego stopnia

-

- tak

duzego stopnia

Technik

kiegoi duzegostopnia

- koordynacja

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
3

-

-

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych

-

-

I - zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia duzego stopnia
4 smak - zaburzenia duzego stopnia
1'1. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

-

\fIl. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

bezpieczenstwa

i higieny pracy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

duzego stopnia
'I. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
'II. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie

-

-

takie zorganizowaniepracy, aby moznabylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

- niska

4
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Technik chemik

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem tak

-

-

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

Technik budownictwa
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewieIkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewieIkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewieIkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewieIkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewieIkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

6

-

-

- zaburzenia
- zaburzenia

-

-

niewielkiego i duzego stopnia
duzego stopnia

-

duzego stopnia

3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

niewielkiegoi duzegostopnia

-

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

4 trawiennego
5 miesniowego

-

6

-

-

- zaburzenia

- zaburzenia

-

-

-

duzego stopnia

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

- umiarkowane,

lekkie

-zaburzenia nerwicowe - tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-

duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

5 równowaga zaburzenia niewieIkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewieIkiego i

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

-

-

-

- sluch - zaburzenia

3 wech
4 smak

-

-

-

l

2 wzrok

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.IIIA. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci smaku

-umiarkowane, lekkie

2 - ogólnawydolnoscfizyczna - niska, przecietna
Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej - np.niektórepracebiurowe,
dokumentacyjne, czy administracyjne

-

Technik dentystyczny
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewieIkiego i duze-

go stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
- rozróznianie barw - zaburzenia niewieIkiego i

2 wzrok

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

duzego stopnia
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- koordynacja

stereoskopowe
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
4 percepcja ksztaltów
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
1 krazenia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
3

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Technik elektroradiolog
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych

-

1 zrecznoscrak

-

-

-

-

-

-

duzego stopnia

- widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów

lekkie

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

1 krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

-

- zaburzenia

2

kiego i duzego stopnia

Technik elektronik

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

- umiarkowane,

-

1 rozróznianie barw

-

-

-

1 sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe

- zaburzenia duzego stopnia

2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

lekkie

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
1 sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
1 rozróznianie barw
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

- umiarkowane,

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

Technik dozymetrysta
promieniowania jonizujacego

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
1 uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe tak
VIII. Inne czynniki
1 nosicielstwo chorób zakaznych tak

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

- widzenie

2

- zaburzenia

- zaburzenia

duzego stopnia
niewielkiego i duzego

stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
1

- uposledzenie

-

umyslowe

- umiarkowane,

2 zaburzenia psychiki

- zaburzenia nerwicowe
VII. Cechy ogólne

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

lekkie

- tak
- niska
-

3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych - tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

-

-
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Technik elektryk
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia

-

6

-

-

-

l

- uposledzenie

-

- tak

- tak

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku
Ad.lIlA. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci smaku
Ad.VIII.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych kontaktów z
ludzmi

-

Technik geodeta
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych

Technik farmaceutyczny
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

I

- zrecznosc

rak

- zaburzenia

niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duze-

-

l

- sluch - zaburzenia

-

-

duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewieJ.!ciegoi duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

-

palców
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

- niska

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

-

-

l - sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
4 - smak - zaburzenia duzego stopnia

-

lekkie

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

- zrecznosc

-umiarkowane,

l - nosicielstwo chorób zakaznych

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

2

umyslowe

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

go stopnia

-

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki

-

-

- zaburzenia niewielkiego i

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

-

-

3

4 percepcja ksztaltów

-

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

-

-

l

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

duzego stopnia
widzenie stereoskopowe
kiego i duzego stopnia

2

-

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

niewielkiego i duzego stopnia
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-

4 percepcja ksztaltów

-zaburzenia niewielkiego i

Technik geolog

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

l krazenia

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego
5 miesniowego

-

- zaburzenia

- zaburzenia

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego

-

l

stopnia

-

- niska

l

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

3

-

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

4

-percepcja

- zaburzenia

ksztaltów

duzego

stopnia

-

-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

stopnia

-zaburzenia

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duze-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy og6lne
l - budowa ciala - slaba

6

-

duzego

- zaburzenia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Technik geofizyk

- sluch - zaburzenia

i

duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do WYkonywaniazawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

l

i duze-

duzego stopnia

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

-

niewielkiego

-

-

VII. Cechyog6lne
l - budowaciala - slaba

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

- zaburzenia

rak

l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
3 wech
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- zrecznosc

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie

-

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych

-

stopnia

2 - ogólna wydolnosc

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-umiarkowane,

fizyczna

lekkie

- niska

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

Technik górnik
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-

l krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

2 - ogólna wydolnosc

- umiarkowane,

fizyczna

-

-

-

-

-

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l - uposledzenie umyslowe
VII. Cechy og6lne
l - budowa ciala - slaba

-

-

zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia
2

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia

lekkie

- niska

-

-

duzego stopnia
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Technik hutnik
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

l

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 - trawiennego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

- zaburzenia

5 miesniowego

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l

niewielkiego i duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-

I uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

- niska,

4

przecietna

l
2

- krazenia

- zaburzenia

-

-

-

4 trawiennego

5 - miesniowego
stopnia

-

6

-

niewielkiego i duzego

- zaburzenia niewielkiego i duze-

- oddechowego

go stopnia
3 - nerwowego stopnia

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok

-

duzego stopnia

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i
stopnia

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Technik hodowca zwierzat

-

-

niewielkiegoi duzegostopnia

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

-

lekkie

-zaburzenia nerwicowe - tak

-

- sluch

2 wzrok - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

zaburzenia

niewielkiego

- zaburzenia

duzego stopnia

- zaburzenia niewielkiego i duzego

- kostno-stawowego- zaburzenia

5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
N. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
duzego stopnia

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
1 - uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

VII. Cechy ogólne
1 - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

l

-

-

-

-

- krazenia - zaburzenia

-

stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego
5 miesniowego
stopnia

-

6

-

niewielkiego i duzego

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-umiarkowane,

niewielkiego

- umiarkowane,

- zaburzenia nerwicowe

i

lekkie

- tak
- niska, przecietna

Technik hydrolog
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

i duzego

lekkie

-

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
3 wech - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia

-

-

3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
4
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- percepcja

ksztaltów

-

zaburzenia duzego stopnia
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V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

6

Technik instrumentów muzycznych
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

- umiarkowane,

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

-

lekkie

-

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- niska

-

niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i

4 - percepcja ksztaltów

Technik informatyk

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

lesnik

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych

-

l - zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

- umiarkowane,

-

Technik

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

- zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

6

-

-

-

-

l krazenia

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 - kostno-stawowego
- zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe

-

-

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

lekkie

Sposobów przvstosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.!. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera)
Ad.IV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw
Mozliwosci zatrudnienia osób niepelnosprawnych sa
tu bardzo zróznicowane w zaleznosci od stanowiska.
Wprowadzac dane moga osoby niepelnosprawne, nawet
poruszajace sie na wózkach inwalidzkich (uposledzenie
konczyn dolnych) lub niedoslyszace. Pelna sprawnosc
nie jest tez niezbedna specjaliscie ds. programów. Natomiast konserwatorowi oprogramowania i sprzetu stawia sie bardziej ostre wymagania. Musi byc ogólnie
sprawny, zwlaszcza istotne sa rece, przydaja sie tez
pewne zdolnosci manualne. Na wszystkich stanowiskach niezbedny jest sprawny wzrok. Chociaz przy niektórych pracach oraz specjalnym oprzyrzadowaniu
mozliwe jest takze zatrudnianie osób niewidzacych i
niedowidzacych.

-

-

-

-

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

3

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

l

-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego

-

stopnia

i duzego

-

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
6 - kostno-stawowego
- zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie

-

-

-

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
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- niska,

przecietna
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-

Technik mechanik

2 wzrok

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i
4 percepcja ksztaltów
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-umiarkowane,

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzel

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 -miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

Technik mechanizacji
rolnictwa
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

l

-sluch - zaburzenia
-

-

duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

-

2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-uposledzenie umyslowe - umiarkowane,
l - budowa ciala - slaba
l

VII. Cechyogólne

-

2 ogólna wydolnosc fizyczna

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
duzego stopnia
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- --

- niska

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

- sluch - zaburzenia

lekkie

Technik melioracji wodnych

-

-

-umiarkowane,

-

- niska

-

umyslowe

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego
i duze-

lekkie

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Obciazenie techników zatrudnionych w biurach konstrukcyjnych i technologicznych zaplecza technicznego
zakladu lub w placówkach badawczo-rozwojowych jest
porównywalne z obciazeniem podczas pracy biurowej.
Totez na wielu stanowiskach tego rodzaju moga byc z
powodzeniem zatrudniane osoby z dysfunkcja konczyn
dolnych i na wózkach inwalidzkich. Nie mozna jednak
od nich wymagac zbyt czestego przebywania na halach
produkcyjnych.

---

4

-

-

l

- koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

3

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

duzego stopnia

-

niewielkiegoi duzegostopnia

-

-

- zaburzenia

-

-

-

-

-

5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia

- niska

lekkie
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Technik odlewnik

Technik meteorolog
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

-

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosckonczyn górnych
I zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
4 trawiennego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

duzego stopnia

- zaburzenia

-

-

-

-

6

-

-

6

-

-

ogrodnik

-

-

-

-

-

-

-

-umiarkowane, lekkie

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 wech
zaburzenia duzego stopnia
4 smak
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

-

Technik

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

duzego stopnia
VI. Sprawnoscipsychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólnawydolnoscfizyczna niska, przecietna

Technik ochrony srodowiska
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
niska
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

-

-

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

4 - percepcja ksztaltów

-

-

- niska
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Technik poligraf

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l
krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-umiarkowane,

2 - ogólna wydolnosc fizyczna
VIII. Inne czynniki .

- nosicielstwo

- niska,

chorób zakaznych

lekkie

-

przecietna

- tak

-

-

6

-

6

-

-

-umiarkowane, lekkie

-

-

-

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
W zawodzie poligrafa, z wyjatkiem specjalnosci "maszynista", istnieje mozliwosc zatrudnienia odpowiednio
przygotowanych zawodowo osób niepelnosprawnych.
W specjalnosci "skladanie tekstów" istnieje mozliwosc
zatrudnienia gluchoniemych, nieslyszacych, niedoslyszacych, z dysfunkcja konczyn dolnych, a takze osób
poruszajacych sie na wózkach inwalidzkich. W charakterze fotografa reprodukcyjnego moga byc zatrudnieni gluchoniemi, nieslyszacy i niedoslyszacy. Operatorem skanera moze zostac osoba gluchoniema, nieslyszaca, niedoslyszaca, z dysfunkcja konczyn dolnych, a
nawet poruszajaca sie na wózku inwalidzkim. Obowiazki kopisty moze spelniac osoba gluchoniema, glucha, niedoslyszaca, z dysfunkcja konczyn dolnych oraz
poruszajaca sie na wózku inwalidzkim. Zatrudnienie
niepelnosprawnych jest mozliwe tylko w wypadku usuniecia barier architektonicznych i stanowiskowych.
Usuwanie barier architektonicznych bywa kosztowne,
natomiast pozbycie sie barier stanowiskowych nie wymaga az tylu nakladów.

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VIII. Inne czynniki
tak
l nosicielstwo chorób zakaznych
tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i

-

-

-

-

-

-

- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
3

Technik ortopeda

-

-

-

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.1. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne

l

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw
duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-
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3

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- zaburzenia

-

-

3 nerwowego
5 miesniowego

-

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

niewielkiego i duzego stopnia

1

-

-

-

1 sluch

-

-

-

niewielkiego i duzego

4

-umiarkowane,

-

duzego

stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia niewielkiego i duzego

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane,
lekkie
1 - uposledzenie umyslowe
6

-

VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
VIII. Inne czynniki

- niska,

1 - nosicielstwo chorób zakaznych

przecietna

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.!. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- zaburzenia

- zaburzenia

stopnia

- niska, przecietna
werbalnej
- niska

duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

ksztaltów

3 nerwowego
5 miesniowego

- zaburzenia

1 sluch

- percepcja

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia

Technik przetwórstwa
skóry
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

1

lekkie

2 - ogólna wydolnosc fizyczna
ekspresji

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-zaburzenia nerwicowe - tak

- sprawnosc

-

-

VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba
3

- zaburzenia duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
1 rozróznianie barw
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia

-

1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

rolnik

-

-

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
4 trawiennego zaburzenia duzego stopnia

-zaburzenia

- niska

-

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duze-

stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

lekkie

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
1 zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

I

-

- umiarkowane,

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

umyslowe

Technik

-

-

5 miesniowego

- uposledzenie

VII. Cechy ogólne
1 - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i

6

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

-

-

-

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- sluch - zaburzenia

-

-

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

I

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

Technik pozarnictwa

duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia
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- nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
I uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 ogólna wydolnosc fizyczna - niska, przecietna
3

Technik rybactwa sródladowego
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

Technik

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
l budowa ciala slaba
2 ogólna wydolnosc fizyczna niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
l nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-

-

-

-

-

-

i budowlanych materialów wiazacych
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
I - zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I - sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 - wzrok
5 równowaga
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
- zaburzenia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l
krazenia
- zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

Technik technologii odziezy
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

-

-

Technik technologii betonów

-

-

-

-

-

drewna

-

-

-

technologii

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l - sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duze2 oddechowego
go stopnia
3 - nerwowego- zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 - zrecznoscpalców

- zaburzenia

niewielkiego

i

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia

-

-

-
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- widzenie

stereoskopowe
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
2

-

wodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

-

-

-

-

-

6

SposobówprzystosowaniastanowiskDracvw tymza-

-

Technik technologii zywnosci
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
Vll. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

- zaburzenia

-

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

-

-zrecznosc

2

palców

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
W zawodzie tym istnieje mozliwosc zatrudnienia
osób niedoslyszacych. Glówne miejsce ich pracy to
dzialy i stanowiska zwiazane z procesami przygotowania produkcji.

-

- smak - zaburzenia

4

-

-

-

- zaburzenia

-

stopnia

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

-

-

3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

6

duzego stopnia

VI. Sprawnoscipsychiczne

-uposledzenie

l

I sluch
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

-

i duzego

l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

niewielkiego

3

-

palców

stopnia

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

Technik technologii szkla i ceramiki
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznoscrak zaburzenia duzego stopnia

-

duzego

-

-

2 zrecznosc

- zaburzenia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
VIII. Inne czynniki

nia
5 - równowaga - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-nosicielstwo

l

lekkie

- niska

chorób zakaznych

-

tak

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacja

duzego stopnia

-

Technik telekomunikacji
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

- zaburzenia niewielkiego i

-

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia
go stopnia

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzel

2 - zrecznosc palców -

-

-

5 - miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie

2 - ogólna

-

wydolnosc fizyczna

zaburzenia

i duze-

niewielkiego

i

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia

VII. Cechyogólne

niewielkiego

-

-

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiell

- niska

kiego i duzego stopnia
3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
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4

-

- percepcja ksztaltów - zaburzenia niewielkiego i

2 wzrok

-

I krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego
5 miesniowego

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

I -rozróznianiebarw - zaburzeniaduzegostopnia

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

-

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

- niska

6
I

- uposledzenie

2

- zaburzenia

-

-

-

-

6

II. Sprawnosc konczyn górnych

-

- zaburzenia

-

I sluch

-

-umiarkowane,

-

lekkie

-

-

-

-

-

2 oddechowego
zaburzenia niewielkiego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- zaburzenia duzego stopnia

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
I krazenia zaburzenia duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 równowaga

stopnia

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

I zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- zaburzenia duzego stopnia

2 oddechowego
3 nerwowego
5 miesniowego

-

- niska

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne
I

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych

-

I zrecznoscrak

-

- zaburzenia duzego stopnia

palców

- zaburzenia

duzego stopnia

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I

- sluch

- zaburzenia

- uposledzenie

umyslowe

-umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

Technik urzadzen ruchu lotniczego
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

2 zrecznosc

lekkie

Technik urzadzen sanitarnych

- zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I -rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia

I krazenia

- umiarkowane,

Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

2 wzrok

duzego

umyslowe

psychiki

- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
I - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

VI. Sprawnosci psychiczne

zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
I zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch
zaburzenia duzego stopnia

3

-

-

2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia

Technik transportu kolejowego
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
I krazenia

lekkie

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.I. - wyjatkowo prace zwiazane z naprawa urzadzen rezerwowych, wylaczonych z ruchu i przeprowadzane na specjalnie przystosowanych stanowiskach
moga byc wykonywane przez osoby niedoslyszace lub
z dysfunkcja konczyn dolnych

-

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

4 percepcja ksztaltów

VI. Sprawnosci psychiczne
I

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

3

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

-zaburzenia niewielkiego i duzego stop-

nia
5 - równowaga - zaburzenianiewielkiegoi duzego
stopnia

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

duzego stopnia
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Technik wlókiennik

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stano-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

wiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- sluch - zaburzenia

l

duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia
stereoskopowe
kiego i duzego stopnia

2

- widzenie

3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

- zaburzenia

Telefonistka
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

-

- zaburzenia

-

-

duzego

-

-

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

- niska

I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

-

-

l

4 smak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

-

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

-

1 uposledzenie umyslowe
2

- zaburzenia

-

psychiki

- umiarkowane,

-

-

- nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

VI. Sprawnosci psychiczne

- sluch - zaburzenia

duzego stopnia

2 - wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1 rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia

3

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
3 wech zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

l rozróznianie barw

przeciet-

-

-

-

- niska,

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:

duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-zaburzenianerwicowe- tak

Telemonter

- zaburzenia

-

-

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej
na

lekkie

Technik zywienia zbiorowego
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne

- zaburzenia duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

stopnia

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
l

-

2 wzrok

4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

-

zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

niewiel-

duzego stopnia

-

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.III.!. - takiej organizacji stanowiska pracy, aby
bodzce sluchowe docierajace do pracownika byly odpowiedniej glosnosci lub byly sygnalizowane wzrokowo

4

lekkie

- percepcja

-

ksztaltów

- zaburzenia

duzego

stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

zaburzenia nerwicowe tak
VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych - tak

-

l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

162

-

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

-

-

VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej niska, przecietna
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem - tak

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
2 - zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.3. - czesciowYm lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci koordynacji wzrokowo-sluchowej
Ad.VIII.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych kontaktów z
ludzmi

Tkacz

Tokarz

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia niewielkiego i duze2 oddechowego
go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 miesniowego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
niska
2 ogólna wydolnosc fizyczna

-

-

-

-

-

Tlumacz
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
umiarkowane, lekkie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej

-

-

-

-
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Tokarz

w drewnie
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

-

-

-

-

-

l - nosicielstwo chorób zakaznych

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

- zaburzenia

-

-

-

-

2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 wech
zaburzenia niewielkiego i duzego
5 równowaga

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

-

stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia

-

-

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

niewielkiego i duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia

Trener

4

-percepcja

-

ksztaltów

- zaburzenia

duzego

stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia niewielkiego i duzel

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

5 równowaga
stopnia

- tak

Treser

-

-

- tak

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Poniewaz dynamicznie rozwija sie sport osób niepelnosprawnych, istnieje duza mozliwosc ich zatrudnienia
(np. bylych zawodników) na stanowiskach trenerów.
W AWF w Katowicach utworzono specjalna grupe
osób niepelnosprawnych.

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Ad.VI. l. - odpowiednim wyborze zadan i czynnosci
zawodowych mozliwych do wykonania przez osobe w
lekkim stopniu uposledzona

l sluch
2 wzrok

-

2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

- niska

niewielkiego

-zaburzenia nerwicowe - tak

VIII. Inne czynniki

-

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia

lekkie

2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- umiarkowane,

VII. Cechyogólne

stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba

-

-

l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
. stopnia
5 - miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

-zaburzenia niewielkiego i duzego

go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
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-

-

5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
1 uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
1

3

-

-

-

l
2

-

-krazenia - zaburzenia

- niska,

przecietna

- tak

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

duzego stopnia

l

-sluch - zaburzenia
-

-

duzego stopnia

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia niewielkiego i
l rozróznianie barw

- kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi

-

- umiarkowane

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego
i duze-

- oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
-nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
-miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

umyslowe

- umiarkowane

Urbanista

-

- uposledzenie

umyslowe
psychiki

duzego stopnia

duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l

- zaburzenia

VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych

stopnia
6

- uposledzenie

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

i duze-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l
2
3
5

-

- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba, przecietna

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- zaburzenia

duzego stopnia

-

-

-

-

-

stopnia

stopnia
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- zaburzenia

1 krazenia

Tynkarz

1 sluch

duzego

2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego

2 ogólna wydolnosc fizyczna
niska, przecietna
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
niska

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

-zaburzenianerwicowe - tak

-

barw

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

VII. Cechyogólne

- rozróznianie

-

duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa- zaburzenia

-

- niska

-

niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i

4 - percepcja ksztaltów

Ubojowy
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

i duze-

-

- zaburzenia

-

-

-

-

-

-

-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnoscnarzadów zmyslów
1 sluch
2 wzrok

-

2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 - miesniowego zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia

niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
1 - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

-

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
1 krazenia
zaburzenia duzego stopnia

6

- kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia

l

- uposledzenie

2

- zaburzenia

umyslowe

psychiki

- umiarkowane,

- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

3 wech zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-
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Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.1. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej; dzieje sie to glównie za
sprawa rozwijajacego sie zastosowania metod komputerowych w projektowaniu oraz przystosowywaniem
miejsc pracy dla osób niepelnosprawnych w tym nawet
na wózku inwalidzkim
Ad.!l.1. - odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska
pracy takim doborze zadan i czynnosci zawodowych
pod katem wymagan dotyczacych zrecznosci rak, aby
ich zaburzenia nie stanowily przeszkody w wykonywaniu pracy
Ad.II.2. - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadan i
czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej zrecznosci palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrzadowania stanowiska pracy
Ad.III.2. - zmniejszeniu wymagan stanowiska pracy
dotyczacych sprawnosci wzroku i/lub w zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu umozliwiajacego prace osobom z oslabieniem wzroku

Urzednikorganów
udzielajacych licencji

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
I uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia

-

- zaburzenia duzego stopnia

2
3

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

- uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane,

-

- widzenie stereoskopowe

- zaburzenia niewiel-

kiego i duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

-

2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe

-

-

2 wzrok zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - wech - zaburzenia duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
6

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

-

- tak

Wartownik

III. Sprawnoscnarzadówzmyslów

-

- tak

2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

-

- zaburzenia nerwicowe
VIII. Inne czynniki

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak

l sluch
2 wzrok

-

-

Urzednik ds. podatków

-

-

l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

-

4 percepcja ksztaltów

lekkie

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

- zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- tak

- krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
l

Urzednik ds. przyznawania zasilków

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

- zaburzenia duzego stopnia

-

l uposledzenie umyslowe
2 - zaburzenia psychiki

-

- umiarkowane,

-

-

zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba, przecietna

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- zaburzenia nerwicowe - tak

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

niewielkiego i duzego

6 - kostno-stawowego- zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

-zaburzenia

stopnia

III. Sprawnoscnarzadówzmyslów
l sluch
2 wzrok

stopnia

5 miesniowego

- tak
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VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej niska
VIII. Inne czynniki
l - nosicielstwo chorób zakaznych tak
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

Wikliniarz

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenianiewielkiegoi
duzego stopnia

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
I krazenia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

-

-

-

-

-

-

VII. Cechy ogólne

2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
VIII. Inne czynniki
tak
I - nosicielstwo chorób zakaznych
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

-

-

-

-

- tak

Wykladowca na kursach
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
2 zrecznosc palców
zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
zaburzenia duzego stopnia
l rozróznianie barw
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
l
stopnia
zaburzenia niewielkiego i duze2 oddechowego
go stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia

-

-

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
I uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

-

-

167

-

-

-

-

-

-

-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

Wizytator

-

-

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
zaburzenia duzego stopnia
l zrecznosc rak
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
I sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
6

-

VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe
tak

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Witrazysta
Przeciwwskazaniami do wykonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
I uposledzenie umyslowe umiarkowane

-

- tak

Wychowawca w placówkach
pozaszkolnych

-

-

-

-

-

-

-
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-

- zaburzenia

5 miesniowego

duzego stopnia

3

VI. Sprawnosci psychiczne

- uposledzenie

l

-umiarkowane,

umyslowe

-

lekkie

- zaburzenia nerwicowe - tak
Vll. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-sprawnosc
na

ekspresji werbalnej

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

- niska,

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

l krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

przeciet-

-

- tak

Wytwórca galanterii

-

2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- zaburzenia duzego stopnia

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i
-

2

- zaburzenia

l

niewiel-

-

2 wzrok

-

-

6

- zaburzenia

l

- uposledzenie

umyslowe

-

- zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

- zaburzenia duzego stopnia
-

zaburzenia duzego stopnia

I

-uposledzenie

umyslowe

- umiarkowane

VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- niska

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
W charakterze wytwórcy opakowan z papieru (torebki) moga pracowac osoby z dysfunkcja konczyn dolnych, poruszajace sie na wózkach inwalidzkich, ale ze
sprawnymi rekami (docinanie, skladanie i klejenie papieru), badz osoby niedoslyszaca. Istnieja zaklady produkcyjne zatrudniajace osoby niepelnosprawne, oferujac prace na stanowiskach odpowiednio dopasowanych
do rodzaju niepebtosprawnosci.

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

- zaburzenia

duzego stopnia

zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

-

-

-

6 - kostno-stawowego

Wytwórca napojów chlodzacych
Przeciwwskazaniami do wvkonvwania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

- zaburzenia

stopnia
5 - miesniowego

- umiarkowane

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.IV.I. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

l sluch
2 wzrok

i duze-

4 percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego

duzego stopnia

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego

niewielkiego

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne

- zaburzenia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
I rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-nerwowego -zaburzenia niewielkiego i duzego

stopnia
5 miesniowego

rak

5 - równowaga

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

3

- zrecznosc

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

kiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

-

tak

Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

-

duzego stopnia
widzenie stereoskopowe

- niska

l - nosicielstwo chorób zakaznych -

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

-

VIII. Inne czynniki

duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

-

-

VII. Cechy ogólne

go stopnia
2 - zrecznoscpalców - zaburzenianiewielkiegoi

-

-

3 nerwowego
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe

Przeciwwskazaniami do wvkonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duze-

2 wzrok

niewielkiego i duzego stopnia

4 smak

2 zaburzenia psychiki

3

- wech - zaburzenia

-

- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
5 - równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

6

duzego stopnia
duzego stopnia
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VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

Zabawkarz

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

- zrecznosc

l

- zaburzenia

rak

niewielkiego

i duze-

- umiarkowane

- zaburzenia nerwicowe - tak

VII. Cechy ogólne
l - budowa ciala - slaba
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska, przecietna

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów

2 -wzrok - zaburzeniaduzegostopnia

-

-

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne

l

- rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

3

- koordynacja

Zamiatacz
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

duzego stopnia

-

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia

wzrokowo-ruchowa - zaburzenia

niewielkiegoi duzegostopnia

-

- zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 -nerwowego - zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów

-

5 miesniowego
6

- zaburzenia

-

- uposledzenie

umyslowe

-

-

-

Zaopatrzeniowiec
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych

-

-

l

-

-

-

- zaburzenia

zaburzenia

-

-

2 oddechowego
3 nerwowego

-

-

stopnia

-

-

-

-

l krazenia

-

- zaburzenia duzego stopnia
-

2 oddechowego
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego- zaburzeniaduzegostopni

- zaburzenia

duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia

5 -miesniowego -zaburzenianiewielkiegoi duzego

stopnia
6 - kostno-stawowego
duzego stopnia

duzego

4 percepcja ksztaltów
zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

duzego stopnia

V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia zaburzenia duzego stopnia

-

zaburzenia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia

niewielkiego i duzego stopnia

4 percepcja ksztaltów

-

rak

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

-

-

-zrecznosc

III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa-

- zaburzenia duzego stopnia
- zaburzenia duzego stopnia

5 miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzeg
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkieg
duzego stopnia
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

- zaburzenia duzego stopnia

l krazenia

2 oddechowego
3 nerwowego

zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
l sluch

-

-

-

- umiarkowane

Zabiegowy
balneologiczny
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzeni
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.lII.5. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci równowagi
Ad.lV.l. - czesciowym lub calkowitym wyeliminowaniu zadan i czynnosci zawodowych wymagajacych wysokiej sprawnosci rozrózniania barw

-

-

2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

-

-

-

-

VI. Sprawnosci psychiczne

- zaburzenia niewielkiego i
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l

- uposledzenie

2

- zaburzenia

umyslowe

- umiarkowane,

psychiki

-zaburzenia nerwicowe -

tak

lekkie
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VII. Cechy ogólne
1- budowa ciala slaba
2 ogólna wydolnosc fizyczna niska
VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

-

Zastepca

-

- tak

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

Zastepca dyrektora generalnego

- niska

ds. techniczno - produkcyjnych
Przeciwwskazaniami do WYkonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
5 - równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l - rozróznianie barw
zaburzenia duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
l
stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 - nerwowego
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
5 - miesniowego
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
niska
3 sprawnosc ekspresji werbalnej

Zastepca dyrektora generalnego
ds. finansowo - administracyjnych

-

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch zaburzenia duzego stopnia
2 - wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 - oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 - nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe tak
VII. Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej - niska

-

-

-

-

-

-

-

- niska

-

3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

-

-

-

-

-

generalnego

ds. marketingu i dystrybucji
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch - zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok - zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga - zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia
4 - percepcja ksztaltów - zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
l krazenia - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
2 oddechowego - zaburzenia duzego stopnia
3 nerwowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
l - uposledzenie umyslowe - umiarkowane, lekkie
2 zaburzenia psychiki
- zaburzenia nerwicowe - tak
VII. Cechy ogólne

Zastepca dyrektora generalnego
ds. osobowych i szkolenia

-

dyrektora

-

-

-

-

-

-

-

-
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oraz z dysfunkcja konczyn dolnych jako operatorów
maszyn do zdobienia ceramiki.

Zawodowy dzialacz
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
l sluch
zaburzenia duzego stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
zaburzenia duzego stopnia
5 równowaga
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
krazenia
zaburzenia niewielkiego i duzego
l
stopnia
zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
3 nerwowego
stopnia
5 - miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane, lekkie
l uposledzenie umyslowe
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska

-

-

-

Zdobnik

-

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych

-

-

-

- zaburzenia

-

duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewiel-

-

Zdobnik ceramiki

kiego i duzego stopnia

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
zaburzenia duzego stopnia
2 wzrok
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
2 - widzenie stereoskopowe
- zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
3 nerwowego
zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

6

-

-

-

-

stopnia

- zaburzenia niewielkiego i duzego
-

-

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych

sprawnosci

konczyn

dolnych

-

takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Istnieje takze mozliwosc zatrudnienia osób niepelnosprawnych pod wzgledem sluchu lub mowy. Osoby takie moga byc zatrudniane zwlaszcza jako malarze szkla
lub zdobnicy kalkomania. Nie zaleca sie zatrudniania
jako szlifierzy szkla osób niedoslyszacych oraz
z dysfunkcja konczyn dolnych.

- umiarkowane

Zegarmistrz
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych

Sposobów przystosowania stanowisk pracy w tym zawodzie mozna szukac m.in. w:
Ad.I. - ograniczeniu lub wykluczeniu wymagan stanowiska pracy dotyczacych sprawnosci konczyn dolnych
takie zorganizowanie pracy, aby mozna bylo wykonywac ja w pozycji siedzacej
Generalnie istnieje w tym zawodzie mozliwosc zatrudnienia osób niepelnosprawnych z wadami sluchu,
mowy i dysfunkcja konczyn dolnych. Osoby takie moga byc zatrudnione zwlaszcza jako malarze reczni lub
kalkarze, stanowiacy 70 do 75% zatrudnionych zdobników. Nie zaleca sie zatrudniania osób niedoslyszacych

l

-

- zrecznosc

rak

- zaburzenia

niewielkiego

i duze-

go stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

l -rozróznianie barw - zaburzenia duzego stopnia

IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3

- koordynacja wzrokowo-ruchowa
niewielkiego i duzego stopnia
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-

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe

-

- zaburzenia
niewielkiego i duzego stopnia
percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego i

5 miesniowego
zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia
VI. Sprawnosci psychiczne
umiarkowane
l uposledzenie umyslowe

-

-

4

-

-

-

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

3 nerwowego

-

-

3

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

-

duzego stopnia

II. Sprawnosc konczyn górnych
l - zrecznosc rak - zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
l rozróznianie barw
zaburzenia niewielkiego i

-

-

szkla

- zaburzenia
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4

- percepcja ksztahów - zaburzenia niewielkiego i

duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

-

- zaburzenia

5 miesniowego
6

duzego stopnia

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l

- uposledzenie

- umiarkowane,

umyslowe

2 - zaburzenia psychiki
zaburzenia nerwicowe

-

lekkie

- tak

-

Zlotnik jubiler
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
2 - zrecznosc palców - zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

l - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego i

IV. Sprawnosci sensomotoryczne

duzego stopnia
3

- koordynacjawzrokowo-ruchowa - zaburzenia

4

- percepcja

niewielkiego i duzego stopnia

-

ksztaltów
zaburzenia niewielkiego i
duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych
zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego

-

6

-

- kostno-stawowego - zaburzenia duzego stopnia

VI. Sprawnosci psychiczne
l uposledzenie umyslowe
2 zaburzenia psychiki

-

- umiarkowane,

lekkie

-zaburzenia nerwicowe - tak
Zmywacz samochodu

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sa:
I. Sprawnosc konczyn dolnych
zaburzenia niewielkiego i duzego stopnia
II. Sprawnosc konczyn górnych
l zrecznosc rak zaburzenia niewielkiego i duze-

-

-

-

go stopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslów
2 wzrok zaburzenia duzego stopnia

-

-

-

5 równowaga
zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnosci sensomotoryczne
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa - zaburzenia

-

niewielkiego i duzego stopnia
V. Sprawnosc ukladów fizjologicznych

l -krazenia - zaburzeniaduzegostopnia

-

2 oddechowego
3 nerwowego

- zaburzenia

- zaburzenia

duzego stopnia
duzego stopnia

5- miesniowego - zaburzenia niewielkiego i duzego
stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenianiewielkiego
i
duzego stopnia
VII. Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna - niska
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Czesc II
Wykaz zawodów
. dostepnych
l

przystosowanych
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2440202 Etnograf/ Etnolog
22204 Farmaceuta

I. Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia niewielkiego stopnia

2440401
2440301
2110102
3130108
2450103
7410101
2110402
2110403
7310101
7430603
2440302
2430102
6129001
4220101
4220 102
6129004
314020 l
3449001
2410101
3140202

Filolog
Filozof
Fizyk
Fotograf
Fotoreporter
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Grawer
Hafciarka
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
3150202 Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
3210201 Instruktor agrotechniczny

Nie ma Drzeciwwskazando oracv w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450301 Artysta muzyk
2450209 Artysta plastyk - projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
4210101 Asystent pocztowy
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
2210201 Biochemik
5150101 Bioenergoterapeuta
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
731030l Brazownik
5140101 Charakteryzator
2110301 Chemik
3410101 Dealer aktywów finansowych
5139003 Dezynsektor
3220301 Dietetyk
2419001 Doradca podatkowy
2410202 Doradca pracy
3410102 Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
2410203 Doradca zawodowy
24701
Duchowny chrzescijanski
1210101 Dyrektor generalny (naczelny)
2450304 Dyrygent
2450101 Dziennikarz
24401
Ekonomista
4130301 Ekspedytor
2229002 Epidemiolog

3210203

Instruktor poradnictwa hodowlano

- zy-

wieniowego
21409
Inzynier automatyki i robotyki
2149001 Inzynier BHP
2149002 Inzynierbiocybernetykii inzynierbiomedyki
2149003 Inzynier biotechnologii
21402
Inzynier budownictwa
2130 105 Inzynier budowy systemów komputerowych
21406
Inzynier chemik
214040 l Inzynier elektronik
21403
Inzynier elektryk
214080 l Inzynier geodeta
21407
Inzynier górnik
2141101 Inzynier hutnik (metalurgii)
2141106 Inzynierinzynieriimaterialowej
2149005 Inzynier kontrolijakosci
21405
Inzynier mechanik
2140527 Inzynier mechanizacji rolnictwa
2130 l 06 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2141107 Inzynier odlewnik
214160 l Inzynier przetwórstwa skóry
2149012 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
2149014 Inzynier technik pomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
21414
Inzynier technologii zywnosci
2140412 Inzynier telekomunikacji
21415
Inzynier transportu
2141603 Inzynier wlókiennik
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7440202
7430305
2140808
4210102
13101
2450506
12201
4210401
4210302
2450306
3470201
2450212
3150301
42102
3120301
5110204
4140302
5140105
7420401
7430306
31116
7430502
4210402
5220105
34302
2459004
3460101
7430402
22201
22202
3470202
24406
3420101
3410103
5140106
7410102
4110201
2120102
7310102
7310302
2110202
4140103
2450601
72402
82801
8290101
82803
7240301
2430103
2459005
23101
2330101
23201
3310106
23401

Kaletnik
Kapelusznik
Kartograf
Kasjer
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Kolektor
Komornik sadowy
Kompozytor
Konferansjer
Konserwator dziel sztuki
Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Korektor
Kosmetyczka
Koszykarz plecionkarz
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Lekarz
Lekarz dentysta
Lektor
Logopeda
Makler
Makler papierów wartosciowych
Manicurzystka pedicurzystka
Masarz
Maszynistka
Matematyk
Mechanik precyzyjny
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Montazysta
Monter elektronik
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel szkoly specjalnej

2359003 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
2420102 Notariusz
7440302 Obuwnik
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
3120201 Operator sprzetu komputerowego
4110301 Operator wprowadzania danych
7310103 Optyk mechanik
3220401 Optyk okularowy
3410402 Organizator obslugi turystycznej
3410403 Organizator uslug hotelarskich
4220103 Organizator widowni
7310104 Ortopeda mechanik
9320201 Pakowacz reczny
7330102 Pamiatkarz
9150203 Parkingowy
2359004 Pedagog szkolny
3470302 Piosenkarz
2450105 Pisarz
34701
Plastyk
4210303 Poborca skarbowy
2440303 Politolog
3420301 Posrednik pracy
3410301 Posrednik w handlu nieruchomosciami
7310303 Pozlotnik
4220104 Pracownik informacji turystycznej
4210501 Pracownik lombardu
3460102 Pracownik opieki spolecznej
3460103 Pracownik socjalny
51403
Pracownik zakladu pogrzebowego
2429002 Prawnik (teoretyk)
5139005 Preparator medyczny
3470204 Prezenter telewizyjny
21302
Programista
2130108 Projektant systemów komputerowych
2420103 Prokurator
24405
Psycholog
6120302 Pszczelarz
2420104 Radca prawny
2450606 Realizator dzwieku
4220201 Recepcjonista
2450106 Redaktor programowy
2450107 Redaktor wydawniczy edytor
41202
Referent technik ekonomista
4120104 Referent ksiegowosci
2450308 Rezyser dzwieku
2450507 Rezyser filmowy i telewizyjny
2450510 Rezyser radiowy
2450511 Rezyser teatralny
7440203 Rekawicznik
7440204 Rymarz
2419003 Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
34107
2450218 Scenograf
41101
Sekretarka
34301
Sekretarz administracyjny
2420105 Sedzia
2440204 Socjolog
2229004 Specjalista analityki klinicznej
2229005 Specjalista analityki srodowiska

-

-

-

-
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2410401
2410102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103
2410 105
2410205
2410206
2410106
2430204

23501
2410405
24407
3420203
3470205
21202
4110203
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
7310304
7430605
7330105
7220205
3220902
31106
3220503
3150205
3110401
3210102
3120101
3111001
3210105
3220404
31112
3111502
3210107
3111504
3110409
3119005
3220302
4220301
2440410
2140106
34402
34403
34404
7420112

7130501 Witrazysta
2350201 Wizytator
2359005 Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
2359007 Wykladowcana kursach
7330108 Wytwórca galanterii
7330109 Wytwórca opakowan z papieru i tektur
7330111 Zabawkarz
1210204 Zastepca dyrektora generalnego ds. 050bowych i szkolenia
1210202 Zastepca dyrektora generalnego ds. fi-

Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu I importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracowników
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista informacji naukowo

nansowo

- tech-

nicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista pracy socjalnej
Spedytor
Spiker radiowy
Statystyk
Stenograf
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szlifierz
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Technik analityki medycznej
Technik chemik
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik hodowca zwierzat
Technik informatyk
Technik instrument6w muzycznych
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik przetw6rstwa sk6ry
Technik rolnik
Technik technologii odziezy
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Tlumacz
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wikliniarz

7310306

-

Zlotnik

-jubiler

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
3420201 Agent celny
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
7410201 Cukiernik (ciastkarz)
5220103 Demonstrator wyrobów (prezenter)
7430202 Dziewiarz
81601
Elektroenergetyk
7240101 Elektromechanik
7240108 Elektromonter
3220601 Fizjoterapeuta
7420302 Frezer drewna
2110405 Geolog
61201
Hodowca zwierzat
3310103 Instruktor nauki jazdy
3470504 Instruktor sportu
73405
Introligator
21410
Inzynier inzynierii srodowiska
2210301 Inzynier lesnictwa
2210305 Inzynier rybactwa
2210306 Inzynier zootechnik
7210102 Ludwisarz
41301
Magazynier
82502
Maszynista maszyn introligatorskich
7230301 Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
7410302 Mlynarz
82802
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
7310202 Monter instrumentów muzycznych
8330205 Operator koparki
82301
Operator maszyn do produkcji wyrob6w
z gumy i tworzyw sztucznych
817
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
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- -

- administracyjnych

1210203 Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
1210205 Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
11401 Zawodowydzialacz
7320307 Zdobnik ceramiki
7320308 Zdobnik szkla
7310105 Zegarmistrz

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

5130101
7410203
9130205
9150204
2450607
3470505
2460101
3110201
3110202
3110301
3220801
3110101
31105
3110528
31114
7220308
7420308

2149002 Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
2149003 Inzynier biotechnologii
2130105 Inzynier budowy systemów komputerowych
2140401 Inzynier elektronik
2130106 Inzynier obslugi systemów komputerowych
7440202 Kaletnik
7430305 Kapelusznik
4210102 Kasjer
12201
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
4210401 Kolektor
2450306 Kompozytor
3470201 Konferansjer
42102
Kontroler obrotu pienieznego
4140302 Korektor
7420401 Koszykarz - plecionkarz
7430306 Krawiec
31116
Kreslarz techniczny
34302
Ksiegowy
2459004 Kulturoznawca
3470202 Lektor
24406
Logopeda
3410103 Makler papierów wartosciowych
5140106 Manicurzystka -pedicurzystka
4110201 Maszynistka
2120102 Matematyk
7310102 Mechanik precyzyjny
2110202 Meteorolog
Monter elektronik
72402
2430103 Muzealnik
2459005 Muzykolog
23101
Nauczyciel akademicki
2330101 Nauczyciel nauczania poczatkowego
23201
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
23401
Nauczyciel szkoly specjalnej
2359003 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
2420102 Notariusz
7440302 Obuwnik
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
3120201 Operator sprzetu komputerowego
4110301 Operator wprowadzania danych
7310103 Optyk - mechanik
7330102 Pamiatkarz
2359004 Pedagog szkolny
2450105 Pisarz
34701
Plastyk
2440303 Politolog
4220104 Pracownik informacji turystycznej
4210501 Pracownik lombardu
3460103 Pracownik socjalny
2429002 Prawnik (teoretyk)
3470204 Prezenter telewizyjny
21302
Programista
2130108 Projektant systemów komputerowych
24405 Psycholog

Opiekunka dziecieca
Piekarz
Pomoc kuchenna
Portier
Realizator programów telewizyjnych
Sedzia sportowy
Specjalista odnowy biologicznej
Technik architekt
Technik budownictwa
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik geodeta
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik technologii zywnosci
Tokarz
Tokarz w drewnie

I.Sprawnosc konczyn dolnych
- zaburzenia duzego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2420101 Adwokat
3420202 Agent clearingowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agentusluginformacyjnych
2130103 Analityk systemów komputerowych
5220101 Antykwariusz
2430101 Archiwista
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450301 Artysta muzyk
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
2459002 Bibilotekoznawca
9150201 Bileter
2110301 Chemik
3410101 Dealer aktywów finansowych
3220301 Dietetyk
2419001 Doradca podatkowy
2410202 Doradca pracy
3410102 Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
2410203 Doradca zawodowy
1210101 Dyrektor generalny (naczelny)
24401
Ekonomista
2440301 Filozof
2110102 Fizyk
7310101 Grawer
7430603 Hafciarka
2440302 Historyk
2430102 Historyk sztuki
4220101 Informator handlowy
4220102 Informator ruchu pasazerskiego
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11401
Zawodowy dzialacz
7310105 Zegarmistrz
7310306 Zlotnik jubiler

2420104
2450106
2450107
41202
4120104
2450308
2450510
7440203
7440204
2419003
2450218
41101
34301
2420105
2440204
2229004
2410401
2410402
2419004
2410404
24103

Radca prawny
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy - edytor
Referent - technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rezyser dzwieku
Rezyser radiowy
Rekawicznik
Rymarz
Rzecznik patentowy
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Socjolog
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2430204

Specjalista informacji naukowo

-

Po przystosowaniu stanowiska Dracyistnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
2139001 Administrator sieci informatycznej
3420201 Agent celny
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
2410201 Analityk pracy
2440201 Archeolog
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
4140101 Archiwista zakladowy
2450209

3430301
4210101
2430202
2210201
7410201
81601
7240108
2440202
2440401
2110402
2110403
2110405
3310103
3470504
21409
21402
21406
21403
2141101
2149005
21405
2140527
21413

- tech-

nicznej i ekonomicznej
24407
Specjalista pracy socjalnej
3470205 Spiker radiowy
21202
Statystyk
3479003 Sufler
7420404 Szczotkarz
7440307 Szewc
7310304 Szlifierz
7430605 Szwaczka
7330105 Szyldziarz
3220503 Technik dentystyczny
3120101 Technik informatyk
3111001 Technik instrumentów muzycznych
4220301 Telefonistka
2440410 Tlumacz
34402
Urzednik ds. podatków
34403
Urzednik ds. przyznawania zasilków
34404
Urzednik organów udzielajacych licencji
7420112 Wikliniarz
2359005 Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
2359007 Wykladowca na kursach
7330108 Wytwórca galanterii
7330109 Wytwórca opakowan z papieru i tektur
7330111 Zabawkarz
1210204 Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
1210202 Zastepca dyrektora generalnego ds. fInansowo

2140412
2140808
13101
2450212
3150301
7210102
41301
3420101
7410102
82502
7310302
4140103
2450601
82802

-administracyjnych

1210203 Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
1210205 Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno

7310202

- produkcyjnych
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Artysta plastyk

- projektant

wzornictwa

przemyslowego
Asystent ds. statystyki
Asystent pocztowy
Bibliotekarz
Biochemik
Cukiernik (ciastkarz)
Elektroenergetyk
Elektromonter
Etnograf / Etnolog
Filolog
Geofizyk
Geograf
Geolog
Instruktor nauki jazdy
Instruktor sportu
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier budownictwa
Inzynier chemik
Inzynier elektryk
Inzynier hutnik (metalurgii)
Inzynier kontroli jakosci
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier telekomunikacji
Kartograf
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Konserwator dziel sztuki
Kontrolerjakosci wyrobów / produkcji
Ludwisarz
Magazynier
Makler
Masarz
Maszynista maszyn introligatorskich
Metaloplastyk
Mlodszy bibliotekarz
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter instrumentów muzycznych
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82801
82803
7240301
3220401
3410402
4220103
9320201
3420301
7310303
3460102
2420103
4220201
2450511
34107
2229005
2410103
2410403
2410405
3420203
4110203
2410190
7220205
3110201
3110202
31106
3110401
3220801
31105
3110528
31112
3220302
2140106
7320307
7320308

2430101
4140101
2450203
5150201
2110101
3430301
3130103
3130105
2459002
2430202
2210202
22101
7310301
3410101
5220103
5139003
3220301
2419001
2410202
3410102

Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Optyk okularowy
Organizator obslugi turystycznej
Organizator widowni
Pakowacz reczny
Posrednik pracy
Pozlotnik
Pracownik opieki spolecznej
Prokurator
Recepcjonista
Rezyser teatralny
Rzeczoznawca
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista metod promocji sprzedazy
Spedytor
Stenograf
Syndyk
Slusarz
Technik architekt
Technik budownictwa
Technik chemik
Technik elektronik
Technik farmaceutyczny
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik poligraf
Technik zywienia zbiorowego
Urbanista
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla

2410203
4140201
7120402
24701
1210101
2450101
24401
4130301
2229002
2440202
2440401
2440301
2110102
2110402
2110403
9140101
2440302
2430102
6129001
61201
5140201
4220101
4220102
4210301
6129004
3140201
3449001
2410101
3140202

II. Sprawnosc
konczyn górnych
1 zrecznosc
rak - zaburzenia

-

niewielkiego
stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agentuslug informacyjnych
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
2440201 Archeolog

3150202
3210201
3210203
2149001
2149002
2149003
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Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta malarz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora dzwieku
Asystent operatora obrazu
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Biofizyk
Biolog
Brazownik
Dealer aktywów finansowych
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Dezynsektor
Dietetyk
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dróznik
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dziennikarz
Ekonomista
Ekspedytor
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Filolog
Filozof
Fizyk
Geofizyk
Geograf
Gospodarz domu
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
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2130105 Inzynier budowy systemów komputerowych
2141101 Inzynier hutnik (metalurgii)
2141106 Inzynier inzynierii materialowej
21410
Inzynier inzynierii srodowiska
2149005 Inzynier kontroli jakosci
2210301 Inzynier lesnictwa
2130106 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2141107 Inzynier odlewnik
2149010 Inzynier poligraf
2141601 Inzynier przetwórstwa skóry
2210304 Inzynier rolnictwa
2210305 Inzynier rybactwa
2149012 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
21414
Inzynier technologii zywnosci
2140412 Inzynier telekomunikacji
21415
Inzynier transportu
2141603 Inzynier wlókiennik
2210306 Inzynier zootechnik
4210102 Kasjer
13101
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
2450506 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
12201
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
4210401 Kolektor
4210302 Komornik sadowy
5110202 Konduktor
3470201 Konferansjer
3150301 Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
42102
Kontroler obrotu pienieznego
5110204 Kontroler ruchu
4140302 Korektor
5220105 Ksiegarz
34302
Ksiegowy
2459004 Kulturoznawca
3460101 Kurator zawodowy
3470202 Lektor
24406
Logopeda
3420101 Makler
3410103 Makler papierów wartosciowych
4110201 Maszynistka
2120102 Matematyk
2110202 Meteorolog
4140103 Mlodszy bibliotekarz
5210101 Modelka
2450601 Montazysta
2430103 Muzealnik
2459005 Muzykolog
23101
Nauczyciel akademicki
2330101 Nauczyciel nauczania poczatkowego
23201
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
3310106 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

2330201 Nauczyciel przedszkola
23401
Nauczyciel szkoly specjalnej
2359003 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
2420102 Notariusz
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
3120201 Operator sprzetu komputerowego
4110301 Operator wprowadzania danych
5130204 Opiekunka w domach opieki spolecznej
3410401 Organizator konferencji i szkolen
3410402 Organizator obslugi turystycznej
.34I0403 Organizator uslug hotelarskich
4220103 Organizator widowni
9150203 Parkingowy
2359004 Pedagog szkolny
3140207 Pilot morski
5110301 Pilot wycieczek
3470302 Piosenkarz
2450105 Pisarz
4210303 Poborca skarbowy
2440303 Politolog
9150204 Portier
3420301 Posrednik pracy
3410301 Posrednik w handlu nieruchomosciami
4220104 Pracownik informacji turystycznej
4210501 Pracownik lombardu
3460102 Pracownik opieki spolecznej
3460103 Pracownik socjalny
51403 Pracownik zakladu pogrzebowego
2429002 Prawnik (teoretyk)
3470204 Prezenter telewizyjny
6120201 Producent drobiu
21302
Programista
2130108 Projektant systemów komputerowych
2420103 Prokurator
5110302 Przewodnik turystyczny
24405
Psycholog
6120302 Pszczelarz
2420104 Radca prawny
2450606 Realizator dzwieku
2450609 Realizator swiatla
4220201 Recepcjonista
2450106 Redaktor programowy
2450107 Redaktor wydawniczy - edytor
41202
Referent technik ekonomista
4120104 Referent ksiegowosci
5110206 Rewizor pociagów
2450308 Rezyser dzwieku
2450507 Rezyser filmowy i telewizyjny
2450510 Rezyser radiowy
2450511 Rezyser teatralny
6119004 Robotnik w gospodarstwie rolnym
6110101 Rolnik upraw polowych
6150102 Rybak sródladowy
2419003 Rzecznik patentowy
34107
Rzeczoznawca
6110302 Sadownik
2450218 Scenograf
41101
Sekretarka
34301
Sekretarz administracyjny

-
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2440410
34402
34403
34404
5169007
2350201
2359005

2420105
3470505
2440204
2410401
2410 102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103

Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
24407
Specjalista pracy socjalnej
3420203 Spedytor
3470205 Spiker radiowy
5220109 Sprzedawca w handlu detalicznym
5220110 Sprzedawca w handlu hurtowym
5220111 Sprzedawca w stacji paliw
21202
Statystyk
5169003 Straznik miejski
5160301 Straznik ochrony kolei
5169004 Straznik ochrony srodowiska
3479003 Sufler
2410190 Syndyk
9130210 Szaleciarz
9150205 Szatniarz
7330105Szyldziarz
3150204 Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
3150205 Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
3130301 Technik elektroradiolog
3110701 Technik górnik
3210102 Technik hodowca zwierzat
3110801 Technik hutnik
3120101 Technik informatyk
3210103 Technik lesnik
3110105 Technik meteorolog
3110803 Technik odlewnik
3210105 Technik ogrodnik
3210107 Technik rolnik
3110903 Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
3110910 Technik technologii szkla i ceramiki
31114
Technik technologii zywnosci
3119005 Technik transportu kolejowego
3140403 Technik urzadzen ruchu lotniczego
3110209 Technik urzadzen sanitarnych
3220302 Technik zywienia zbiorowego
4220301 Telefonistka

2359007
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
1140l

Tlumacz
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz

Po przvstosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
9150201 Bileter
9150202 Dozorca
3150101 Inspektor budowlany
3470504 Instruktor sportu
21402
Inzynier budownictwa
214040l Inzynier elektronik
2140106 Urbanista

II. Sprawnosc

- zrecznosc

konczyn

górnych

rak - zaburzenia
duzego stopnia
Nie ma 9rzeciwwskazan do pracv w zawodach:
5120101 Administrator
2420101 Adwokat
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
2410201 Analityk pracy
3479001 Animator kultury
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
2459002 Bibilotekoznawca
3410101 Dealer aktywów finansowych
3220301 Dietetyk
2419001 Doradca podatkowy
2410202 Doradca pracy
3410102 Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
1
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2410203
1210101
2450101
24401
2440401
2440301
2440302
3210201
3210203
2141601
13101
2450506
12201
4210302
3470201
2459004
3470202
24406
3410103
2120102
2110202
5210101
2459005
2420102
4220103
5110301
3470302
2450105
4210303
2440303
3410301
2429002
3470204
21302
2130108
2420103
5110302
24405
2420104
2450106
2450107
2450510
2419003
2420105
3470505
2440204
2410401
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
24103
2410205

2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
24407
Specjalista pracy socjalnej
3470205 Spiker radiowy
3479003 Sufler
2440410 Tlumacz
1210204 Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
1210202 Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
1210203 Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
1210205 Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
11401
Zawodowy dzialacz

Doradca zawodowy
Dyrektor generalny (naczelny)
Dziennikarz
Ekonomista
Filolog
Filozof
Historyk
Instruktor agrotechniczny
Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
Inzynier przetwórstwa skóry
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Komornik sadowy
Konferansjer
Kulturoznawca
Lektor
Logopeda
Makler papierów wartosciowych
Matematyk
Meteorolog
Modelka
Muzykolog
Notariusz
Organizator widowni
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Poborca skarbowy
Politolog
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Prawnik (teoretyk)
Prezenter telewizyjny
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przewodnik turystyczny
Psycholog
Radca prawny
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy edytor
Rezyser radiowy
Rzecznik patentowy
Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rekrutacji pracowników

Po Drzvstosowaniustanowiska ",racv istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
2130101 Administrator baz danych
2130103 Analityk systemów komputerowych
9150201 Bileter
24701
Duchowny chrzescijanski
4220101 Informator handlowy
4220102 Informator ruchu pasazerskiego
3460101 Kurator zawodowy
23101
Nauczyciel akademicki
21202
Statystyk
2410190 Syndyk
4220301 Telefonistka

II. Sprawnosc

2 - zrecznosc

konczyn górnych
palców - zaburzenia

niewielkiego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do Dracyw zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
5150401 Agent ochrony mienia i osób
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3470401 Akrobata
2450501 Aktor
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury

-
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5220101 Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450203 Artysta malarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
4210101 Asystent pocztowy
3220901 Asystent weterynaryjny
7120201 Betoniarz
7120205 Betoniarz zbrojarz
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
2210201 Biochemik
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
7210301 Blacharz
731030I Brazownik
7120401 Brukarz
5120301 Bufetowy (Barman)
7120301 Ciesla
3410101 Dealer aktywów finansowych
7130101 Dekarz - blacharz
5220103 Demonstrator wyrobów (prezenter)
3450301 Detektyw
5139003 Dezynsektor
3150201 Diagnosta samochodowy
3220301 Dietetyk
9330301 Doker
2419001 Doradca podatkowy
2410202 Doradca pracy
3410102 Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
2410203 Doradca zawodowy
4 I4020 1 Doreczyciel pocztowy
9150202 Dozorca
7120402 Dróznik
6140101 Drwal
24701
Duchowny chrzescijanski
1210101 Dyrektor generalny (naczelny)
2450304 Dyrygent
2450101 Dziennikarz
3470501 Dzokej
24401
Ekonomista
4140202 Ekspedient pocztowy
4130301 Ekspedytor
2229002 Epidemiolog
2440202 Etnograf I Etnolog
2440401 Filolog
2440301 Filozof

2110102
7210101
7420302
7440101
7410101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7110103
7110104
7220101
2440302
2430102
6129001
61201
5140201
4220101
4220102
4210301
3140201
3150101
3449001
2410101
3140202
3150202
3210201
3310103
3210203
3470504
21409
2149001
2149002
2149003
21402
2130105
21406
2140401
21403
2140801
21407
2 141101
214I 106
21410
2149005
2210301
21405
2140527
2130106
2141107
2149010
2149011
2141601
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Fizyk
Formierz reczny
Frezer drewna
Garbarz skór
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor nauki jazdy
Instruktor poradnictwa hodowlano -zywieniowego
Instruktor sportu
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budownictwa
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier górnik
Inzynier hutnik (metalurgii)
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontrolijakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
Inzynier poligraf
Inzynier pozarnictwa
Inzynier przetwórstwa skóry
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7410102 Masarz
83303
Maszynista maszyn dzwigowo - transportowych
8250104 Maszynista maszyn sitodrukowych
81602
Maszynista silników i kotlów parowych
2120102 Matematyk
2110202 Meteorolog
4140103 Mlodszy bibliotekarz
7410302 Mlynarz
5210101 Modelka
7130603 Monter instalacji sanitarnych
71304
Monter izolacji budowlanych
72104
Monter konstrukcji metalowych
7120404 Monter nawierzchni
7129003 Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
71201
Murarz
2430103 Muzealnik
2459005 Muzykolog
23101
Nauczyciel akademicki
2330101 Nauczyciel nauczania poczatkowego
23201
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
3310106 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
2330201 Nauczyciel przedszkola
23401
Nauczyciel szkoly specjalnej
2359003 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
2420102 Notariusz
7210501 Nurek
3 140206 OfIcer pokladowy statku morskiego
61102
Ogrodnik
6119001 Ogrodnik terenów zieleni
2450604 Operator kamery
8330205 Operator koparki
82401
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
82301
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
821
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
827
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
81101
Operator maszyn górniczych
81102
Operator maszyn i urzadzen do przeróbk
mechanicznej kopalin
812
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
2450605 Operator obrazu
81603
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
83301
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
8330201 Operator sprzetu do robót ziemnych
81506
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
81502
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
81401
Operator urzadzen do obróbki drewna

2210304 Inzynier rolnictwa
2210305 Inzynier rybactwa
2149012 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
2149014 Inzynier technik pomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
21414
Inzynier technologii zywnosci
2140412 Inzynier telekomunikacji
21415
Inzynier transportu
2141603 Inzynier wlókiennik
2210306 Inzynier zootechnik
7440202 Kaletnik
3140204 Kapitan statku morskiego
4210102 Kasjer
3470406 Kaskader
5120302 Kelner
Kierowca
832
13101
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
2450506 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
3140205 Kierownik statku zeglugi sródladowej
12201
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
74104
KlasyfIkator zywnosci
4210401 Kolektor
7140302 Kominiarz
4210302 Komornik sadowy
5110202 Konduktor
3470201 Konferansjer
7129001 Konserwator budynków
3150301 Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
42102
Kontroler obrotu pienieznego
3120301 Kontroler robotów przemyslowych
5110204 Kontroler ruchu
3140401 Kontroler ruchu lotniczego
4140302 Korektor
7220102 Kowal
7430502 Krojczy
5220105 Ksiegarz
34302
Ksiegowy
2459004 Kulturoznawca
3460101 Kurator zawodowy
7410301 Kwasiarz warzyw
7140202 Lakiernik samochodowy
7140201 Lakiernik wyrobów drzewnych
3470202 Lektor
24406
Logopeda
7210102 Ludwisarz
9160101 Ladowacz nieczystosci
41301
Magazynier
9130301 Maglarz
3420101 Makler
3410 l 03 Makler papierów wartosciowych
7140101 Malarz budowlany
7140104 Malarz tapeciarz
8340103 Marynarz statku morskiego
8340104 Marynarz zeglugi sródladowej
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81503
822
813
81505
81402-3
31302
81103

817

5130204
3410401
3410402
3410403
4220103
9150203
2359004
7410203
3140207
5110301
3470302
2450105
4210303
34501
2440303
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
342030I
341030I
4220104
4210501
3460 102
3460103
51403
9130303
2429002
3470204
6120201
21302
2130108
2420103
7410105
5110302
24405
6120302
2420104
5160402
5160403

Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
Operator urzadzen do produkcji wyrob6w szklanych i ceramicznych
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innnych surowc6w
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Opiekunka w domach opieki spolecznej
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Parkingowy
Pedagog szkolny
Piekarz
Pilot morski
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Poborca skarbowy
Policjant
Politolog
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
Przewodnik turystyczny
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Ratownik górski
Ratownik pokladowy

5160404 Ratownik wodny
2450606 Realizator diwieku
3130111 Realizator filmu video
2450607 Realizatorprogramówtelewizyjnych
2450609 Realizator swiatla
4220201 Recepcjonista
2450106 Redaktor programowy
2450107 Redaktor wydawniczy - edytor
41202
Referent - technik ekonomista
4120104 Referent ksiegowosci
8310206 Rewident taboru kolejowego
5110206 Rewizor pociagów
2450308 Rezyser diwieku
2450507 Rezyser filmowy i telewizyjny
2450510 Rezyser radiowy
2450511 Rezyser teatralny
71205
Robotnik budownictwa wodnego
74201
Robotnik przygotowujacydrewno
6119004 Robotnik w gospodarstwie rolnym
6110101 Rolnik upraw polowych
6150201 Rybak morski
6150102 Rybak sródladowy
2419003 Rzecznik patentowy
34107
Rzeczoznawca
6110302 Sadownik
5130207 Sanitariusz szpitalny
2450218 Scenograf
34301
Sekretarz administracyjny
2420105 Sedzia
3470505 Sedzia sportowy
2440204 Socjolog
7430105 Sortowacz wlókien
7210202 Spawacz
2229004 Specjalista analityki klinicznej
2229005 Specjalista analityki srodowiska
2410401 Specjalista analizy rynku
2410 I02 Specjalista ds. bankowosci i kredytów
2410402 Specjalista ds. eksportu / importu
2410103 Specjalista ds. finansów
2410403 Specjalista ds. handlu wewnetrznego
2419004 Specjalista ds. konsultingu
2410404 Specjalista ds. kontaktów z mediami
2410104 Specjalista ds. nadzoru i rewizji
24103
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410 I06 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
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2430204

Specjalista informacji naukowo

23501
2410405
2460101
24407
2460102
3420203
3470205

nicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista odnowy biologicznej
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista rekreacji ruchowej
Spedytor
Spiker radiowy
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3470506
9130208
5220109
5220110
5220111
21202
5110103
5110101
7420203
7120304
5169003
5160301
5169004
5160201
3479003
2410190
9130210
9150205
71305
7420306
7220205
3470303
7430702
3220902
3150204
3110202
31106
3150205
3130301
3110102
3110103
3110701
3210102
3110801
3110104
3120101
3210103
31105
3110528
3110208
3110105
31111
3110803
3210105
3119003
3111502
3210107
3210108
3110903
31113
3110910
31114
3119005
3140403
3110209
3220302
4220301
2440410

7420308
2460103
3470407
7130303
7410108
2140106
34402
34403
34404
5169007
2350201
2359005

Sportowiec zawodowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Steward statku morskiego
Stewardesa
Stolarz
Stolarz budowlany
Straznik miejski
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Straznik wiezienny
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szklarz
Szlifierz materialów drzewnych
Slusarz
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik chemik
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektroradiolog
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik górnik
Technik hodowca zwierzat
Technik hutnik
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik pozarnictwa
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
Technik technologii drewna
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik technologii zywnosci
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Tlumacz

2359007
7410305
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
11401
9140203

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
7320101 Ceramik
2110301 Chemik
7410201 Cukiernik (ciastkarz)
22204
Farmaceuta
3220601 Fizjoterapeuta
3130108 Fotograf
2450103 Fotoreporter
7320203 Hutnik dmuchacz szkla
5130101 Opiekunka dziecieca
2229008 Specjalista rehabilitacji ruchowej

-

II. Sprawnosc
2

-zrecznosc

konczyn górnych
palców

- zaburzenia

duzego stopnia

.

Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
5150401 Agent ochrony mienia i osób
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
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- --

Tokarz w drewnie
Trener
Treser
Tynkarz
Ubojowy
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zmywacz samochodu

- --

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

3429004
3410501
2410201
3479001
5220101
5150201
2110101
3430301
2459002
7120401
3410101
5139003
3220301
2419001
2410202
3410102
2410203
4140201
7120402
24701
1210101
2450101
3470501
24401
2440401
2440301
9140101
2440302
2430102
5140201
4220102
3449001
2410101
3150202
3210201
3310103
3210203
13101
2450506
12201
4210401
7140302
4210302
5110202
3470201
5110204
5220l 05
2459004
3460101
7410301
3470202
24406
9160101
3420101

Agent uslug infonnacyjnych
Akwizytor
Analityk pracy
Animator kultury
Antykwanusz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Bibilotekoznawca
Brukarz
Dealer aktywów finansowych
Dezynsektor
Dietetyk
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dróznik
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dziennikarz
Dzokej
Ekonomista
Filolog
Filozof
Gospodarz domu
Historyk
Historyk sztuki
Hostessa
Infonnator ruchu pasazerskiego
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor nauki jazdy
Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Kolektor
Kominiarz
Komornik sadowy
Konduktor
Konferansjer
Kontroler ruchu
Ksiegarz
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kwasiarz warzyw
Lektor
Logopeda
Ladowacz nieczystosci
Makler

3410l 03
2120102
2110202
5210101
7120404
2459005
23201
3310106
2420102
5130204
341040l
3410402
3410403
4220103
9150203
2359004
5110301
3470302
2450105
4210303
2440303
9150204
341030 l
4220104
4210501
3460l 02
3460103
51403
2429002
3470204
2420103
5110302
24405
2420104
2450606
2450106
2450107
5110206
2450507
2450510
2450511
6110101
2419003
34107
34301
2420105
3470505
2440204
2410401
2410 l 02
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103
2410 105
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Makler papierów wartosciowych
Matematyk
Meteorolog
Modelka
Monter nawierzchni
Muzykolog
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Notariusz
Opiekunka w domach opieki spolecznej
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Parkingowy
Pedagog szkolny
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Poborca skarbowy
Politolog
Portier
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pracownik infonnacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prawnik (teoretyk)
Prezenter telewizyjny
Prokurator
Przewodnik turystyczny
Psycholog
Radca prawny
Realizator dzwieku
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy edytor
Rewizor pociagów
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rolnik upraw polowych
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci

-
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23101
342030l
21302
2140106

2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410 106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
24407
Specjalista pracy socjalnej
2460102 Specjalista rekreacji ruchowej
3420203 Spedytor
3470205 Spiker radiowy
3470506 Sportowiec zawodowy
5220110 Sprzedawca w handlu hurtowym
5220111 Sprzedawca w stacji paliw
21202
Statystyk
5169003 Straznik miejski
5160301 Straznik ochrony kolei
5169004 Straznik ochrony srodowiska
5160201 Straznik wiezienny
3479003 Sufler
2410190 Syndyk
9130210 Szaleciarz
9150205 Szatniarz
3470303 Tancerz estradowy
3150204 Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
3210102 Technik hodowca zwierzat
3210103 Technik lesnik
3210107 Technik rolnik
3119005 Technik transportu kolejowego
3220302 Technik zywienia zbiorowego
2440410 Tlumacz
3470407 Treser
34402
Urzednik ds. podatków
34403
Urzednik ds. przyznawania zasilków
34404
Urzednik organów udzielajacych licencji
5169007 Wartownik
2350201 Wizytator
9160202 Zamiatacz
3410601 Zaopatrzeniowiec
1210204 Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
1210202 Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo

III. Sprawnosc

1

- sluch

narzadów zmyslu

- zaburzenia

niewielkiego

stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent cleanngowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz

- administracyjnych

1210203 Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
1210205 Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno

Nauczyciel akademicki
Posrednik pracy
Programista
Urbanista

- produkcyjnych

11401
Zawodowy dzialacz
9140203 Zmywacz samochodu

Po orzvstosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
2130101 Administrator baz danych
2130103 Analityk systemów komputerowych
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140 l 04 Architekt wnetrz
4220101 Informator handlowy
214040l Inzynier elektronik
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- projektant

2450209

Artysta plastyk

2450211
5150201
2110101
3430301
3130105
4210101
3220901
7120201
7120205
2459002
2430202
2210201
5150101
2210202
22101
5150102
7210301
731030l
7120401
5120301
7320101
5140101
2110301

przemyslowego
Artysta rzezbiarz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora obrazu
Asystent pocztowy
Asystent weterynaryjny
Betoniarz
Betoniarz zbrojarz
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Biomasazysta
Blacharz
Brazownik
Brukarz
Bufetowy (Barman)
Ceramik
Charakteryzator
Chemik

wzornictwa

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci
7120301 Ciesla
7410201 Cukiernik (ciastkarz)
3410101 Dealer aktywów finansowych

314020l
3150101
3449001
2410101
3140202

Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
3150202 Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
3210201 Instruktor agrotechniczny

- blacharz

7130101

Dekarz

5139003
3150201
3220301
9330301
2419001
2410202
2410203
4140201
9150202
6140101
24701
1210101
2450101
7430202
3470501
24401
4140202
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
3220601
2110102
7210101
7320202
3130108
2450103
7220303
7420302
5140102
7440101
7410101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7110103
7310101
7430603
7220101
2440302
2430102
6129001
61201

Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dziennikarz
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat

7320203

Hutnik

- dmuchacz

3210203

3470504
73405
21409
2149001
2149002
2149003
21402
2130105
21406
214040 l
21403
2140801
21407
2141101
2141106
21410
2149005
2210301
21405
2140527
2130106
2141107
2149010
2141601
2210304
2210305
2149012
2149014
21412
21413
21414
2140412
21415
2141603
2210306
7440202
71102
7430305
2140808
13101

szkla

12201

3470405 Iluzjonista
4210301 Inkasent
6129004 Inseminator

74104
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Instruktor poradnictwa hodowlano

- zy-

wieniowego
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budownictwa
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier górnik
Inzynier hutnik (metalurgii)
Inzynier inzynieni materialowej
Inzynier inzynieni srodowiska
Inzynier kontrolijakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
Inzynier poligraf
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynierrolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii drewna
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier telekomunikacji
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kamieniarz
Kapelusznik
Kartograf
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Klasyfikator zywnosci

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci
4210401
7140302
3470201
7129001
2450212
3150301
42102
4140302
5140105
7420401
7220102
7430306
31116
7430502
5220105
34302
51202
2459004
3460101
7430402
7410301
7140202
7140201
22201
22202
2220301
7210102
9160 l Ol
41301
9130301
3420101
7140101
7140104
5140106
7410102
3220602
82502
8250103
8250104
4110201
2120102
723030 l
72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140103
7410302
5210101
82802
72402
7130603
71304
72104
82801
7120404

Kolektor
Kominiarz
Konferansjer
Konserwator budynk6w
Konserwator dziel sztuki
Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Korektor
Kosmetyczka
Koszykarz plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Ksiegarz
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz weterynarii
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manicurzystka pedicurzystka
Masarz
Masazysta
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazd6w samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statk6w powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter nawierzchni

7129003 Monter prefabrykowanych element6w
budowlanych
8290101 Monter rower6w i w6zk6w
82803
Monter sprzetu elektronicznego
724030l Monter uslug elektronicznych
71201
Murarz
2430103 Muzealnik
2420102 Notariusz
7210501 Nurek
7440302 Obuwnik
61102
Ogrodnik
6119001 Ogrodnik teren6w zieleni
82503
Operator maszyn do produkcji wyrob6w
papierniczych
826
Operator maszyn do produkcji wyrob6w
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
82401
Operator maszyn do produkcji wyrob6w
z drewna
82301
Operator maszyn do produkcji wyrob6w
z gumy i tworzyw sztucznych
827
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
81102
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
312020l Operator sprzetu komputerowego
81503 . Operatorurzadzendo procesówdyfuzyjnych
822
Operator urzadzen do produkcji wyrob6w chemicznych
813
Operator urzadzen do produkcji wyrob6w szklanych i ceramicznych
81505
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
81402-3 Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
4110301 Operator wprowadzania danych
5130101 Opiekunka dziecieca
5130204 Opiekunka w domach opieki spolecznej
7310103 Optyk mechanik
3220401 Optyk okularowy
3410401 Organizator konferencji i szkolen
3410402 Organizator obslugi turystycznej
3410403 Organizator uslug hotelarskich
4220103 Organizator widowni
7310104 Ortopeda mechanik
932020l Pakowacz reczny
7330102 Pamiatkarz
9150203 Parkingowy
7410203 Piekarz
32301
Pielegniarka
2450105 Pisarz
34701
Plastyk
2440303 Politolog
5130205 Pomoc dentystyczna
9130101 Pomoc domowa
9130205 Pomoc kuchenna
9150204 Portier
7130202 Posadzkarz
3420301 Posrednik pracy

-

-

-
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3410301
7310303
4210501
51403
9130303
2429002
5139005
6120201
21302
2130108
2420103
7410105
7430103
24405
6120302
2420104
3130111
2450609
2450106
2450107
41202
4120104
7440203
71205
74201
6119004
6110101
6150201
6150102
7440204
2419003
34107
6110302
5130207
2450218
34301
2420105
2440204
7430105
7210202
2229004
2229005
2410401
2410102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103
2410105
2410205
2410206
2410106

Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik lombardu
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
Przedzarz
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Realizator filmu video
Realizator swiatla
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy edytor
Referent - technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rekawicznik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rybak morski
Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sadownik
Sanitariusz szpitalny
Scenograf
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Socjolog
Sortowacz wlókien
Spawacz
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracowników
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych

2430204 Specjalista informacji naukowo -technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
2460101 Specjalista odnowy biologicznej
24407
Specjalista pracy socjalnej
2229008 Specjalista rehabilitacji ruchowej
2460102 Specjalista rekreacji ruchowej
3420203 Spedytor
3470506 Sportowiec zawodowy
9130208 Sprzataczka
21202
Statystyk
5110103 Steward statku morskiego
7420203 Stolarz
7120304 Stolarz budowlany
5169004 Straznik ochrony srodowiska
2410190 Syndyk
9130210 Szaleciarz
9150205 Szatniarz
7420404 Szczotkarz
7440307 Szewc
71305
Szklarz
7310304 Szlifierz
7420306 Szlifierz materialów drzewnych
7220306 Szlifierz metali
7430605 Szwaczka
7330105 Szyldziarz
7220205 Slusarz
7220206 Slusarz narzedziowy
7430702 Tapicer
3220902 Technik analityki medycznej
3110201 Technik architekt
3110202 Technik budownictwa
Technik chemik
31106
3220503 Technik dentystyczny
3150205 Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
3110401 Technik elektronik
3130301 Technik elektroradiolog
3110301 Technik elektryk
3220801 Technik farmaceutyczny
3110101 Technik geodeta
3110102 Technik geofizyk
3110103 Technik geolog
3210102 Technik hodowca zwierzat
3110801 Technik hutnik
3110104 Technik hydrolog
3120101 Technik informatyk
3210103 Technik lesnik
Technik mechanik
31105
3110528 Technik mechanizacji rolnictwa
3110208 Technik melioracji wodnych
3110105 Technik meteorolog
31111
Technik ochrony srodowiska
3110803 Technik odlewnik
3210105 Technik ogrodnik
3220404 Technik ortopeda
31112
Technik poligraf
3111502 Technik przetwórstwa skóry
3210107 Technik rolnik

-
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7310202
23101
23401
2359004
4210303
4220104
3460102
3460103
5110302
4220201
41101
3110409
4220301

3210108 Technik rybactwa sródladowego
3110903 Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
31113
Technik technologii drewna
3111504 Technik technologii odziezy
3110910 Technik technologii szkla i ceramiki
31114
Technik technologii zywnosci
3119005 Technik transportu kolejowego
3140403 Technik urzadzen ruchu lotniczego
3110209 Technik urzadzen sanitarnych
3111506 Technik wlókiennik
3220302 Technik zywienia zbiorowego
7240401 Telemonter
7430209 Tkacz
7220308 Tokarz
7420308 Tokarz w drewnie
2460103 Trener
3470407 Treser
7130303 Tynkarz
7410108 Ubojowy
2140106 Urbanista
34402
Urzednik ds. podatków
34403
Urzednik ds. przyznawania zasilków
34404
Urzednik organów udzielajacych licencji
7420112 Wikliniarz
7130501 Witrazysta
2350201 Wizytator
7330108 Wytw6rca galanterii
7410305 Wytwórca napojów chlodzacych
7330109 Wytwórca opakowan z papieru i tektur
7330111 Zabawkarz
5130209 Zabiegowy balneologiczny
9160202 Zamiatacz
3410601 Zaopatrzeniowiec
1210204 Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
1210202 Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
1210203 Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
1210205 Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
11401
Zawodowy dzialacz
7320307 Zdobnik ceramiki
7320308 Zdobnik szkla
7310105 Zegarmistrz
7310306 Zlotnik jubiler
9140203 Zmywacz samochodu

III.Sprawnosc

narzadów

zmyslu

1 . sluch. zaburzenia duzego
stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
2440201 Archeolog
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450209 Artysta plastyk projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
2110101 Astronom
2430202 Bibliotekarz
7210301 Blacharz
7310301 Brazownik
7120401 Brukarz
7320101 Ceramik
2110301 Chemik
7410201 Cukiernik (ciastkarz)
7130101 Dekarz -blacharz
7430202 Dziewiarz
24401
Ekonomista
2440301 Filozof
2110102 Fizyk
7210101 Formierz reczny
7320202 Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
3130108 Fotograf
7420302 Frezer drewna
7440101 Garbarz sk6r
7410101 Garmazer
2110405 Geolog
7130201 Glazurnik
7310101 Grawer
7430603 Hafciarka
2430102 Historyk sztuki
6129001 Hodowca ptaków
61201
Hodowca zwierzat
7320203 Hutnik dmuchacz szkla
3470405 Iluzjonista
6129004 Inseminator
73405
Introligator

-

-

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
9150201 Bileter
4220101 Informator handlowy
4220102 Informator ruchu pasazerskiego
4210102 Kasjer
4210302 Komornik sadowy

-
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Monter instrument6w muzycznych
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel szkoly specjalnej
Pedagog szkolny
Poborca skarbowy
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Przewodnik turystyczny
Recepcjonista
Sekretarka
Technik telekomunikacji
Telefonistka
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2149002 Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
2149003 Inzynier biotechnologii
2149010 Inzynier poligraf
7440202 Kaletnik
7430305 Kapelusznik
2140808 Kartograf
4140302 Korektor
7420401 Koszykarz plecionkarz
7430306 Krawiec
31116
Kreslarz techniczny
7430502 Krojczy
7430402 Kusnierz
7410301 Kwasiarz warzyw
7140202 Lakiernik samochodowy
7140201 Lakiernik wyrobów drzewnych
7210102 Ludwisarz
9160101 Ladowacz nieczystosci
9130301 Maglarz
7140101 Malarz budowlany
7140104 Malarz tapeciarz
7410102 Masarz
2120102 Matematyk
7310102 Mechanik precyzyjny
7310302 Metaloplastyk
72402
Monter elektronik
71304
Monter izolacji budowlanych
2430103 Muzealnik
7440302 Obuwnik
61102
Ogrodnik
6119001 Ogrodnik terenów zieleni
7310103 Optyk - mechanik
9320201 Pakowacz reczny
7330102 Pamiatkarz
7410203 Piekarz
2450105 Pisarz
34701
Plastyk
7130202 Posadzkarz
7310303 Pozlotnik
9130303 Prasowaczka
5139005 Preparator medyczny
6120201 Producent drobiu
7430103 Przedzarz
6120302 Pszczelarz
7440203 Rekawicznik
74201
Robotnik przygotowujacy drewno
6119004 Robotnik w gospodarstwie rolnym
6110101 Rolnik upraw polowych
6150102 Rybak sródladowy
7440204 Rymarz
6110302 Sadownik
2450218 Scenograf
7430105 Sortowacz wlókien
2229004 Specjalista analityki klinicznej
9130208 Sprzataczka
21202
Statystyk
9130210 Szaleciarz
7420404 Szczotkarz
7440307 Szewc
Szklarz
71305

7310304
7420306
7430605
7330105
7430702
31112
7430209
7420308
7420112
7130501
7330108
7330109
7330111
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

-

Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szwaczka
Szyldziarz
Tapicer
Technik poligraf
Tkacz
Tokarz w drewnie
Wikliniarz
Witrazysta
Wytwórca galanterii
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler

-

Zmywacz samochodu

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
3429004 Agent uslug informacyjnych
2130103 Analityk systemów komputerowych
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
5150201 Astrolog
2210201 Biochemik
5150101 Bioenergoterapeuta
2210202 Biofizyk
2440302 Historyk
4220101 Informator handlowy
21409
Inzynier automatyki i robotyki
2130105 Inzynier budowy systemów komputerowych
214040 l Inzynier elektronik
2130106 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2450212 Konserwator dziel sztuki
2459004 Kulturoznawca
82802
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
8290101 Monter rowerów i wózków
82803
Monter sprzetu elektronicznego
82301
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
7310104 Ortopeda mechanik
9130101 Pomoc domowa
21302
Programista
2130108 Projektant systemów komputerowych
2450107 Redaktor wydawniczy - edytor
7220306 Szlifierz metali
7220205 Slusarz
7220206 Slusarz narzedziowy
3120101 Technik informatyk
3210105 Technik ogrodnik
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5140101
2110301
7120301
7410201
3410101
7130101
5220103
5139003
3150201
3220301
9330301
2419001
2410202
3410102

3210107 Technik rolnik
3220302 Technik zywienia zbiorowego

III.Sprawnosc narzadów zmyslu
2 - wzrok - zaburzenia niewielkiego
stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
2450501 Aktor
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450301 Artysta muzyk
2450209 Artysta plastyk projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
4210101 Asystent pocztowy
3220901 Asystent weterynaryjny
7120201 Betoniarz
7120205 Betoniarz zbrojarz
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
2210201 Biochemik
5150101 Bioenergoterapeuta
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
5150102 Biomasazysta
7210301 Blacharz
7310301 Brazownik
7120401 Brukarz
5120301 Bufetowy (Barman)
7320101 Ceramik

2410203
4140201
9150202
7120402
6140101
24701
1210101
2450304
8310201
2450101
7430202
3470501
24401
4140202
4130301
7240101
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
3220601
2110102
7210101
7320202

-

7220303
7420302
5140102
7440101
7410101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7110103
7310101
7430603
7220101
2440302
2430102
6129001
61201
5140201

195

Charakteryzator
Chemik
Ciesla
Cukiernik (ciastkarz)
Dealer aktywów finansowych
Dekarz blacharz
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektromechanik
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa

-

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci
7320203
3470405
4220101
4220 I02
4210301
6129004
3140201
3150101
3449001
2410101
3140202
3150202
3210201
3210203
3470504
73405
2149001
2149002
2149003
2130 l 05

-

Hutnik dmuchacz szkla
Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor poradnictwa hodowlano -zywieniowego
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier inzynierii srodowiska

5110202
3470201
7129001
42102
5110204
3140401
4140302
7420401
7220102
7430306
31116
7430502
4210402
5220105
34302
2459004
3460101
7430402
7410301
7140202
7140201
22201
22202
2220301
3470202
24406
7210102
9160101
41301
9130301
3420101
3410l 03
7140101
7140104
5140106
8340103
8340l 04
7410102
3220602
8310101
82502
8250103
8250104
81602
4110201
2120102
3140502
723030l

21410
2149005 Inzynierkontrolijakosci
221030 l Inzynier lesnictwa
2130106 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2149010 Inzynier poligraf
2149011 Inzynier pozarnictwa
214160 l Inzynier przetwórstwa skóry
2210304 Inzynier rolnictwa
2210305 Inzynier rybactwa
2149012 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
2149014 Inzynier technik pomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
21414
Inzynier technologii zywnosci
2141603 Inzynier wlókiennik
2210306 Inzynier zootechnik
7440202 Kaletnik
71102
Kamieniarz
7430305 Kapelusznik
4210102 Kasjer
5120302 Kelner
13101
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
2450506 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
12201
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
74104 Klasyfikator zywnosci
4210401 Kolektor
7140302 Kominiarz
4210302 Komornik sadowy
2450306 Kompozytor

72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140103
7410302
5210101
245060l
82802
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Konduktor
Konferansjer
Konserwator budynków
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler ruchu
Kontroler ruchu lotniczego
Korektor
Koszykarz plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz weterynani
Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manicurzystka pedicurzystka
Marynarz statku morskiego
Marynarz zeglugi sródladowej
Masarz
Masazysta
Maszynista
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego

-

-

72402
7130603
7310202
71304
72104
82801
7120404
7129003
8290101
82803
7240301
71201
2430103
2459005
23101
2330101
23201
2330201
23401
2359003
2420102
7440302
61102
6119001
8330205
82503
826

82401
82301
821
827
81101
81102
812
81603
4110202
83301
8330201
3120201
81506
81502
81401
81503

Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Murarz
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel szkoly specjalnej
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Obuwnik
Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Operator koparki
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
Operator maszyn górniczych
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
Operator sprzetu do robót ziemnych
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
Operator urzadzen do obróbki drewna
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych

822
813
81505
81402-3
31302
81103
4110301
817

5130101
5130204
7310103
3220401
3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
2359004
7410203
32301
5110301
3470302
2450105
34701
4210303
2440303
3230201
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
3460102
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204
6120201
21302
2130108
2420103
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Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Opiekunka dziecieca
Opiekunka w domach opieki spolecznej
Optyk - mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Piekarz
Pielegniarka
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
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7410105 Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
5110302 Przewodnik turystyczny
7430103 Przedzarz
24405
Psycholog
6120302 Pszczelarz
2420104 Radca prawny
2450606 Realizator dzwieku
2450607 Realizator programów telewizyjnych
2450609 Realizator swiatla
4220201 Recepcjonista
2450106 Redaktor programowy
2450107 Redaktor wydawniczy - edytor
41202
Referent - technik ekonomista
4120104 Referent ksiegowosci
8310206 Rewident taboru kolejowego
5110206 Rewizor pociagów
2450308 Rezyser dzwieku
2450507 Rezyser filmowy i telewizyjny
2450510 Rezyser radiowy
2450511 Rezyser teatralny
7440203 Rekawicznik
71205
Robotnik budownictwa wodnego
74201
Robotnik przygotowujacy drewno
6119004 Robotnik w gospodarstwie rolnym
6110101 Rolnik upraw polowych
6150201 Rybak morski
7440204 Rymarz
2419003 Rzecznik patentowy
34107
Rzeczoznawca
6110302 Sadownik
5130207 Sanitariusz szpitalny
2450218 Scenograf
41101
Sekretarka
34301
Sekretarz administracyjny
2420105 Sedzia
2440204 Socjolog
7430105 Sortowacz wlókien
2229004 Specjalista analityki klinicznej
2229005 Specjalista analityki srodowiska
2410401 Specjalista analizy rynku
2410102 Specjalista ds. bankowosci i kredytów
2410402 Specjalista ds. eksportu / importu
2410103 Specjalista ds. finansów
2410403 Specjalista ds. handlu wewnetrznego
2419004 Specjalista ds. konsultingu
2410404 Specjalista ds. kontaktów z mediami
2410104 Specjalista ds. nadzoru i rewizji
24103
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410 106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo -technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy

2460101
24407
2229008
2460102
3420203
3470205
9130208
5220109
5220110
5220111
21202
4110203
5110103
7420203
7120304
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7420306
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
3470303
7430702
3220902
3110201
3150204
3110202
31106
3220503
3150205
3110401
3110301
3110101
3110102
3110103
3210102
3110104
3120101
3111001
3210103
31105
3110528
3110208
3110105
31111
3210105
3220404
31112
3111502
3210107
3210108
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Specjalista odnowy biologicznej
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista rehabilitacji ruchowej
Specjalista rekreacji ruchowej
Spedytor
Spiker radiowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Steward statku morskiego
Stolarz
Stolarz budowlany
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz estradowy

Tapicer

.

Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik chemik
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik hodowca zwierzat
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
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2140527
2141107
2140412
21415
2450212
3150301
3120301
5140105
51202
3310106
34501
3470505
5169003
5160301
5169004
5160201
3130301
3220801
3110910
7240401
2140106

3110903 Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
31113
Technik technologii drewna
3111504 Technik technologii odziezy
31114
Technik technologii zywnosci
3110409 Technik telekomunikacji
3119005 Technik transportu kolejowego
3110209 Technik urzadzen sanitarnych
3111506 Technik wlókiennik
3220302 Technik zywienia zbiorowego
4220301 Telefonistka
7430209 Tkacz
2440410 Tlumacz
7220308 Tokarz
7420308 Tokarz w drewnie
2460103 Trener
3470407 Treser
7130303 Tynkarz
7410108 Ubojowy
34402
Urzednik ds. podatków
34403
Urzednik ds. przyznawania zasilków
34404
Urzednik organów udzielajacych licencji
7420112 Wikliniarz
7130501 Witrazysta
2350201 Wizytator
2359005 Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
2359007 Wykladowca na kursach
7330108 Wytwórca galanterii
7410305 Wytwórca napojów chlodzacych
7330109 Wytwórca opakowan z papieru i tektur
7330111 Zabawkarz
5130209 Zabiegowy balneologiczny
9160202 Zamiatacz
3410601 Zaopatrzeniowiec
1210204 Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
1210202 Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
1210203 Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
1210205 Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
11401
Zawodowy dzialacz
7320307 Zdobnik ceramiki
7320308 Zdobnik szkla
7310105 Zegarmistrz
7310306 Zlotnik jubiler
9140203 Zmywacz samochodu

Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier odlewnik
Inzynier telekomunikacji
Inzynier transportu
Konserwator dziel sztuki
Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
Kontroler robotów przemyslowych
Kosmetyczka
Kucharz
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Policjant
Sedzia sportowy
Straznik miejski
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Straznik wiezienny
Technik elektroradiolog
Technik farmaceutyczny
Technik technologii szkla i ceramiki
Telemonter
Urbanista

III.Sprawnosc narzadów zmyslu
2 - wzrok zaburzenia duzego
stopnia

-

Nie ma orzeciwwskazan do oracy w zawodach:
2450301 Artysta muzyk
5150101 Bioenergoterapeuta
5150102 Biomasazysta
2440301 Filozof
2450306 Kompozytor
7420401 Koszykarz plecionkarz
3470302 Piosenkarz
2450105 Pisarz
7420404 Szczotkarz
7420112 Wikliniarz

-

Po \>rzystosowaniustanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
2450211 Artysta rzezbiarz
24701
Duchowny chrzescijanski
2450101 Dziennikarz
2440401 Filolog
3220601 Fizjoterapeuta
4220102 Informatorruchupasazerskiego
2459004 Kulturoznawca
3220602 Masazysta
2460101 Specjalista odnowy biologicznej
4220301 Telefonistka

-

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
2140 l 04 Architekt wnetrz
81601
Elektroenergetyk
21409
Inzynier automatyki i robotyki
21406
Inzynier chemik
2140401 Inzynier elektronik
21403
Inzynier elektryk
2140801 Inzynier geodeta
21405
Inzynier mechanik
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5140101
2450401
7120301
3410101
7130101
5220103
3450301
5139003
3150201
9330301
2419001
2410202
3410102

III.Sprawnosc narzadów zmyslu
3 wech zaburzenia niewielkiego
stopnia

-

-

Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
5150401 Agent ochrony mienia i osób
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3470401 Akrobata
2450501 Aktor
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450301 Artysta muzyk
2450209 Artysta plastyk - projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
4210101 Asystent pocztowy
3220901 Asystent weterynaryjny
7120201 Betoniarz
7120205 Betoniarz zbrojarz
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
5150101 Bioenergoterapeuta
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
5150102 Biomasazysta
7210301 Blacharz
7310301 Brazownik
7120401 Brukarz
7320101 Ceramik

2410203
4140201
9150202
7120402
6140101
24701
1210101
2450304
8310201
2450101
7430202
3470501
24401
4140202
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2229002
2440202
2440401
2440301
3220601
2110102
7210101
7320202
3130108
2450103
7220303
7420302
5140102
7440101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7110103
7110104
7310101
7430603
7220101
2440302
2430102

200

Charakteryzator
Choreograf
Ciesla
Dealer aktywów finansowych
Dekarz - blacharz
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Detektyw
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
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7430305
3140204
2140808
4210102
3470406
5120302
832
13101

6129001 Hodowca ptaków
61201
Hodowca zwierzat
5140201 Hostessa

-dmuchacz

7320203

Hutnik

3470405
4220101
4220102
4210301
6129004
3140201
3150101
3449001
2410101
3140202

3210201
3140301
3310103

Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor lotniczy
Instruktor naukijazdy

3210203

Instruktor poradnictwa hodowlano

3150202

3470504
73405
21409
2149001
2149002
2149003
21402
2130105
214040 I
21403
2140801
2141101
2141106
21410
2210301
21405
2140527
2130106
2141107
2149010
214160 l
2210304
2210305
2149012

szkla

4210401
7140302
4210302
2450306
5110202
3470201
7129001
2450212
42102
312030I
5110204
3140401
4140302
5140105

Kapelusznik
Kapitan statku morskiego
Kartograf
Kasjer
Kaskader
Kelner
Kierowca
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik statku zeglugi sródladowej
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Kolektor
Kominiarz
Komornik sadowy
Kompozytor
Konduktor
Konferansjer
Konserwator budynków
Konserwator dziel sztuki
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Kontroler ruchu lotniczego
Korektor
Kosmetyczka

7420401

Koszykarz

5140106

Manicurzystka

8340103
8340104
3220602
8310101

Marynarz statku morskiego
Marynarz zeglugi sródladowej
Masazysta
Maszynista

2450506
3140205
12201

- zy-

wieniowego
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budownictwa
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier hutnik (metalurgii)
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
Inzynierpoligraf
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego

7220102
7430306
31116
7430502
4210402
5220105
34302
2459004
3460101
7430402
7140202
7140201
22201
22202
2220301
3470202
24406
7210102
9160 101
41301
9130301
3420101
3410 l 03
7140101
7140104
8310202

2149014 Inzyniertechnikpomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
2140412 Inzynier telekomunikacji
21415
Inzynier transportu
2141603 Inzynier wlókiennik
2210306 Inzynier zootechnik
7440202 Kaletnik
Kamieniarz
71102

201
---

-

-

-

-

- plecionkarz

Kowal
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz weterynarii
Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manewrowy

- pedicurzystka
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83303
82502
8250103
8250104
81602
4110201
2120102
3140502
7230301
72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140103
5210101
2450601
82802
72402
7130603
7310202
71304
72104
82801
7120404
7129003
8290101
82803
7240301
71201
2430103
2459005
23101
2330101
23201
3310106
2330201
23401
2359003
2420102
7210501
7440302
3140101
3140102
3140103
3140206
61102
6119001
2450604
8330205
82503

Maszynista maszyn dzwigowo -transportowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Modelka
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
Monter rowerów i wózk6w
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Murarz
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel szkoly specjalnej
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Nurek
Obuwnik
Oficer elektryk statku morskiego
Oficer mechanik statku morskiego
Oficer mechanik statku zeglugi sródladowej
Oficer pokladowy statku morskiego
Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Operator kamery
Operator koparki
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych

826

82401
82301
821
827
81101
81102
812
2450605
81603
4110202
83301
8330201
3120201
81506
81502
81401
81503
822
813
81505
81402-3
31302
81103

4110301
817
5130101
5130204
7310103
3220401
341040 I
3410402
3410403
4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
2359004

202

Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
Operator maszyn górniczych
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
Operator obrazu
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
Operator sprzetu do robót ziemnych
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
Operator urzadzen do obróbki drewna
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innnych surowc6w
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Opiekunka dziecieca
Opiekunka w domach opieki spolecznej
Optyk mechanik
Optyk okl!!arowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny

-
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32301
3140307
3140207
5110301
3470302
2450105
34701
4210303
34501
2440303
3230201
5130205
9130101
9150204
7130202
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
3460102
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204
6120201
21302
2130108
2420103
5110302
7430103
24405
6120302
2420104
5160402
5160403
5160404
2450606
3130111
2450607
2450609
4220201
2450106
2450107
41202
4120104
8310206
5110206
2450308
2450507
2450510
2450511
7440203
71205
74201
6119004
6110101
6150201

6150102
7440204
2419003
34107
6110302
5130207
2450218
41101
34301
2420105
3470505
2440204
7430105
7210202
2229004
2229005
2410401
2410102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103

Pielegniarka
Pilot
Pilot morski
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Policjant
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przewodnik turystyczny
Przedzarz
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Ratownik górski
Ratownik pokladowy
Ratownik wodny
Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator programów telewizyjnych
Realizator swiatla
Recepcjonista
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy edytor
Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego
Rewizor pociagów
Rezyser dzwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicznik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rybak morski

-

2410105
2410205
2410206
2410106

2430204
23501
2410405
2460101
24407
2229008
2460102
3420203
3470205
3470506
9130208
5220109
5220110
5220111
21202
4110203
5110103
5110101
7420203
7120304
5169003
5160301
5169004
5160201
3479003
2410190
9130210

-

203

Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sadownik
Sanitariusz szpitalny
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Sortowacz wlókien
Spawacz
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracowników
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista odnowy biologicznej
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista rehabilitacji ruchowej
Specjalista rekreacji ruchowej
Spedytor
Spiker radiowy
Sportowiec zawodowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Steward statku morskiego
Stewardesa
Stolarz
Stolarz budowlany
Straznik miejski
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Straznik wiezienny
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
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9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7420306
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
2450402
3470303
7430702
3220902
3110201
3150204
3110202
3220503
3150205
3110401
3130301
3110301
3110101
3110102
3110103
3110701
3210102
3110801
3110104
3120101
3111001
3210103
31105
3110528
3110208
3110105
31111
3110803
3210105
3220404
31112
3111502
3210107
3210108
3110903
31113
3111504
3110910
3110409
3119005
3140403
3110209
3111506
4220301
7240401
7430209
2440410

Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz / tancerka
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik górnik
Technik hodowca zwierzat
Technik hutnik
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz

7220308
7420308
2460103
3470407
7130303
7410108
2140106
34402
34403
34404
5169007
7420112
7130501
2350201
2359005
2359007
7330108
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
11401
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

Tokarz
Tokarz w drewnie
Trener
Treser
Tynkarz
Ubojowy
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca galanterii
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler
Zmywacz samochodu

-

Po przystosowaniu stanowiska pracv istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
5120301 Bufetowy (Barman)
3220301 Dietetyk
2149005 Inzynier kontrolijakosci
3150301 Kontrolerjakosci wyrobów / produkcji

III. Sprawnosc narzadów zmyslu
3 - wech - zaburzenia duzego
stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracv w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420202 Agent clearingowy
5150401 Agent ochrony mienia i osób
3429001 Agent reklamy
3429002 Agentsportowy
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7120402
6140101
24701
1210101
2450304
8310201
2450101
7430202
3470501
24401
4140202
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2440202
2440401
2440301
3220601
2110102
7210101
7320202

34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3470401 Akrobata
2450501 Aktor
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450301 Artysta muzyk
2450209 Artysta plastyk projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
4210101 Asystent pocztowy
3220901 Asystent weterynaryjny
7120201 Betoniarz
7120205 Betoniarz zbrojarz
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
5150101 Bioenergoterapeuta
2210202 Biofizyk
5150102 Biomasazysta
7210301 Blacharz
7310301 Brazownik
7120401 Brukarz
7320101 Ceramik
5140101 Charakteryzator
2450401 Choreograf
7120301 Ciesla
3410101 Dealer aktywów finansowych
7130101 Dekarz blacharz
5220103 Demonstrator wyrobów (prezenter)
5139003 Dezynsektor
3150201 Diagnosta samochodowy
9330301 Doker
2419001 Doradca podatkowy
2410202 Doradca pracy
3410102 Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
2410203 Doradca zawodowy
4140201 Doreczyciel pocztowy
9150202 Dozorca

-

3130108
2450103
7220303
7420302
5140102
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7110103
7110104
7310101
7430603
7220101
2440302
2430102
61201
5140201
7320203
3470405
4220101
4220102
4210301
6129004
3140201
3150101
2410101
3140202

-

3150202
3210201
3140301
3310103
3470504
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-

Dróznik
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Etnograf / Etnolog
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca zwierzat
Hostessa
Hutnik dmuchacz szkla
Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
.
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor lotniczy
Instruktor naukijazdy
Instruktor sportu

-
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73405
21409
2149001
2149002

7430306
31116
7430502
4210402
5220 l 05
34302
2459004
3460101
7430402
7140202
7140201
2220301
3470202
24406
7210102
9160 IOI
41301
9130301
3420101
3410 l 03
7140101
7140104
8310202
5140106
8340103
8340104
3220602
8310101
83303

Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP

Inzynierbiocybernetykii inzynierbio-

medyki
21402
Inzynier budownictwa
2130105 Inzynier budowy systemów komputerowych
2140401 Inzynier elektronik
21403
Inzynier elektryk
2140801 Inzynier geodeta
2141101 Inzynier hutnik (metalurgii)
221030 I Inzynier lesnictwa
21405
Inzynier mechanik
2140527 Inzynier mechanizacji rolnictwa
2130106 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2141107 Inzynier odlewnik
2149010 Inzynierpoligraf
2141601 Inzynier przetwórstwa skóry
2149012 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
2149014 Inzynier technik pomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
2140412 Inzynier telekomunikacji
21415
Inzynier transportu
2141603 Inzynier wlókiennik
2210306 Inzynier zootechnik
7440202 Kaletnik
71102
Kamieniarz
7430305 Kapelusznik
3140204 Kapitan statku morskiego
2140808 Kartograf
4210102 Kasjer
3470406 Kaskader
Kierowca
832
13101
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
2450506 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
3140205 Kierownik statku zeglugi sródladowej
12201
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
4210401 Kolektor
7140302 Kominiarz
4210302 Komornik sadowy
2450306 Kompozytor
5110202 Konduktor
3470201 Konferansjer
7129001 Konserwator budynków
2450212 Konserwator dziel sztuki
42102
Kontroler obrotu pienieznego
312030 I Kontroler robotów przemyslowych
5110204 Kontroler ruchu
3140401 Kontroler ruchu lotniczego
4140302 Korektor
7420401 Koszykarz plecionkarz
7220102 Kowal

82502
8250103
8250104
81602
4110201
2120102
3140502
723030 I
72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140103
5210101
245060 I
82802
7130603
7310202
71304
72104
82801
7120404
7129003

-

8290101
82803
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Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz weterynarii
Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manewrowy
Manicurzystka pedicurzystka
Marynarz statku morskiego
Marynarz zeglugi sródladowej
Masazysta
Maszynista
Maszynista maszyn dzwigowo - transportowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Modelka
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanychelementów
budowlanych
Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego

-
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7240301
71201
2430103
2459005
23101
2330101
23201
23401
2359003
2420102
7210501
7440302
3140101
3140102
3140103
3140206
2450604
8330205
82503
826

82401
821
81101
81102
812
2450605
81603
4110202
83301
833020l
312020l
81506
81502
81401
81503
822
813
81505
81402-3
31302

81103

Monter uslug elektronicznych
Murarz
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel szkoly specjalnej
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Nurek
Obuwnik
Oficer elektryk statku morskiego
Oficer mechanik statku morskiego
Oficer mechanik statku zeglugi sródladowej
Oficer pokladowy statku morskiego
Operator kamery
Operator koparki
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
Operator maszyn g6rniczych
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
Operator obrazu
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
Operator sprzetu do robót ziemnych
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
Operator urzadzen do obróbki drewna
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych

7310103
3220401
3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
2359004
3140307
3140207
5110301
3470302
2450105
34701
4210303
2440303
3230201
5130205
9150204
7130202
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
3460102
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204
21302
2130108
2420103
5110302
7430103
24405
2420104
5160402
5160403
5160404
2450606
3130111
2450607
2450609
4220201
2450106

Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Optyk - mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Pilot
Pilot morski
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przewodnik turystyczny
Przedzarz
Psycholog
Radca prawny
Ratownik górski
Ratownik pokladowy
Ratownik wodny
Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator programów telewizyjnych
Realizator swiatla
Recepcjonista
Redaktor programowy

2450107

Redaktor wydawniczy

4110301
817

- edytor

41202
Referent - technik ekonomista
4120104 Referent ksiegowosci
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2460103
7130303
2140106
34402
34403
34404
7420112
7130501
2350201
2359005
2359007
7330108
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
11401
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

3429004
3470401
2450501
3410501
2410201
2130103
3479001
5220101
81504

Trener
Tynkarz
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wikliniarz
Witrazysta

Wizytator

.

Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca galanteni
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler
Zmywacz samochodu

2440201
2140101
2140102
2140104
2430101
4140101
2450201
2450202
2450203
2450301
2450209 Artysta plastyk -projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
4210101 Asystent pocztowy
3220901 Asystent weterynaryjny
7120201 Betoniarz
7120205 Betoniarz zbrojarz
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
2210201 Biochemik
5150101 Bioenergoterapeuta
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
5150102 Biomasazysta
7210301 Blacharz
7310301 Brazownik
7120401 Brukarz
7320101 Ceramik
5140101 Charakteryzator
2110301 Chemik
2450401 Choreograf
7120301 Ciesla
3410101 Dealer aktywów finansowych
7130101 Dekarz - blacharz
5220103 Demonstrator wyrobów (prezenter)
3450301 Detektyw
5139003 Dezynsektor
3150201 Diagnosta samochodowy
9330301 Doker
2419001 Doradca podatkowy
2410202 Doradca pracy
3410102 Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
2410203 Doradca zawodowy

-

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
3420201 Agent celny
22101
Biolog
3220301 Dietetyk
2141106 Inzynier inzynieni matenalowej
72402
Monter elektronik
6119001 Ogrodnik terenów zieleni

III.Sprawnosc
4

- smak

narzadów

- zaburzenia

Agent uslug informacyjnych
Akrobata
Aktor
Akwizytor
Analityk pracy
Analityk systemów komputerowych
Animator kultury
Antykwanusz
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
Archeolog
Architekt krajobrazu
Architekt obiektów budowlanych
Architekt wnetrz
Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta fotografik
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta muzyk

zmyslu

niewielkiego

stopnia

Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent cleanngowy
5150401 Agent ochrony mienia i osób
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
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4140201
9150202
7120402
6140101
24701
1210101
2450304
831020l
2450101
7430202
3470501
24401
4140202
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
3220601
2110102
7210101
7320202
3130108
2450103
7220303
7420302
5140102
7440101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7110103
7110104
7310101
7430603
7220101
2440302
2430102
6129001
61201
5140201
7320203
3470405
4220101
4220102
4210301
6129004
3140201
3150101
3449001
2410101

3140202 Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
3150202 Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
3210201 Instruktor agrotechniczny
3140301 Instruktor lotniczy
3310103 Instruktor nauki jazdy
3210203 Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
3470504 Instruktor sportu
73405
Introligator
21409
Inzynier automatyki i robotyki
2149001 Inzynier BHP
2149002 Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
2149003 Inzynier biotechnologii
21402
Inzynier budownictwa
2130105 Inzynier budowy systemów komputerowych
2140401 Inzynier elektronik
21403
Inzynier elektryk
2140801 Inzynier geodeta
21407
Inzynier górnik
2141101 Inzynier hutnik (metalurgii)
2141106 Inzynier inzynieni materialowej
21410
Inzynier inzynieni srodowiska
2149005 Inzynier kontrolijakosci
2210301 Inzynier lesnictwa
21405
Inzynier mechanik
2140527 Inzynier mechanizacji rolnictwa
2130106 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2141107 Inzynier odlewnik
2149010 Inzynier poligraf
2149011 Inzynier pozarnictwa
2141601 Inzynier przetwórstwa skóry
2210304 Inzynier rolnictwa
2210305 Inzynier rybactwa
2149012 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
2149014 Inzynier technik pomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii matenalów budowlanych, szkla i ceramiki
2140412 Inzynier telekomunikacji
21415
Inzynier transportu
2141603 Inzynier wlókiennik
2210306 Inzynier zootechnik
7440202 Kaletnik
Kamieniarz
71102
7430305 Kapelusznik
3140204 Kapitan statku morskiego
2140808 Kartograf
4210102 Kasjer
3470406 Kaskader
5120302 Kelner
Kierowca
832
13101
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy

Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa
Hutnik

- dmuchacz

szkla

Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
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723030 l Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
72301
Mechanik pojazdów samochodowych
7310102 Mechanik precyzyjny
72302
Mechanik statków powietrznych
7310302 Metaloplastyk
2110202 Meteorolog
4140103 Mlodszy bibliotekarz
7410302 Mlynarz
5210101 Modelka
245060 l Montazysta
82802
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
72402
Monter elektronik
7130603 Monter instalacji sanitarnych
7310202 Monter instrumentów muzycznych
71304
Monter izolacji budowlanych
72104
Monter konstrukcji metalowych
82801
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
7120404 Monter nawierzchni
7129003 Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
8290101 Monter rowerów i wózków
82803
Monter sprzetu elektronicznego
7240301 Monter uslug elektronicznych
71201
Murarz
2430103 Muzealnik
2459005 Muzykolog
23101
Nauczyciel akademicki
2330101 Nauczyciel nauczania poczatkowego
23201
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
3310106 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
2330201 Nauczyciel przedszkola
23401
Nauczyciel szkoly specjalnej
2359003 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
2420102 Notariusz
7210501 Nurek
7440302 Obuwnik
3140101 Oficer elektryk statku morskiego
3140102 Oficer mechanik statku morskiego
3140103 Oficer mechanik statku zeglugi sródladowej
3140206 Oficer pokladowy statku morskiego
61102
Ogrodnik
6119001 Ogrodnik terenów zieleni
2450604 Operator kamery
8330205 Operator koparki
82503
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
826
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
82401
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
82301
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych

2450506 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
3140205 Kierownik statku zeglugi sródladowej
12201
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
4210401 Kolektor
7140302 Kominiarz
4210302 Komornik sadowy
2450306 Kompozytor
5110202 Konduktor
3470201 Konferansjer
7129001 Konserwator budynków
2450212 Konserwator dziel sztuki
42102
Kontroler obrotu pienieznego
312030 l Kontroler robotów przemyslowych
5110204 Kontroler ruchu
3140401 Kontroler ruchu lotniczego
4140302 Korektor
5140105 Kosmetyczka
7420401 Koszykarz - plecionkarz
7220102 Kowal
7430306 Krawiec
31116
Kreslarz techniczny
7430502 Krojczy
4210402 Krupier
5220105 Ksiegarz
34302 Ksiegowy
2459004 Kulturoznawca
3460101 Kurator zawodowy
7430402 Kusnierz
7140202 Lakiernik samochodowy
7140201 Lakiernik wyrobów drzewnych
22201
Lekarz
22202
Lekarz dentysta
2220301 Lekarz weterynarii
3470202 Lektor
24406
Logopeda
7210102 Ludwisarz
9160 101 Ladowacz nieczystosci
41301
Magazynier
9130301 Maglarz
3420101 Makler
3410 l 03 Makler papierów wartosciowych
7140101 Malarz budowlany
7140104 Malarz tapeciarz
8310202 Manewrowy
5140106 Manicurzystka pedicurzystka
8340103 Marynarz statku morskiego
8340l 04 Marynarz zeglugi sródladowej
3220602 Masazysta
8310101 Maszynista
83303
Maszynista maszyn dzwigowo - trans-

-

82502
8250103
8250104
81602
4110201
2120102
3140502

portowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
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821
827
81101
81102
812
2450605
81603
4110202
83301
833020I
312020 l
81506
81502
81401
81503
822
813
81505
81402-3
31302
81103
4110301
817

5130101
5130204
7310103
3220401
3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
932020l
7330102
9150203
2359004
32301
3140307
3140207
5110301
3470302
2450105
34701
4210303

34501
2440303
3230201
5130205
9130101
9150204
7130202
342030l
341030l
7310303
4220104
4210501
3460l 02
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204
6120201
21302
2130108
2420103
5110302
7430103
24405
2420104
5160402
5160403
5160404
2450606
3130111
2450607
2450609
4220201
2450106
2450107
41202
4120 l 04
8310206
5110206
2450308
2450507
2450510
2450511
7440203
71205
74201
6119004
6110101
6150201
6150102
7440204
2419003
34107
6110302
5130207
2450218
41101
34301

Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
Operator maszyn górniczych
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
Operator obrazu
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
Operator sprzetu do robót ziemnych
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen do chemicmej przeróbki wegla i koksu
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
Operator urzadzen do obróbki drewna
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Opiekunka dziecieca
Opiekunka w domach opieki spolecmej
Optyk mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz recmy
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Pielegniarka
Pilot
Pilot morski
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy

-
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Policjant
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecmej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przewodnik turystyczny
Przedzarz
Psycholog
Radca prawny
Ratownik górski
Ratownik pokladowy
Ratownik wodny
Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator programów telewizyjnych
Realizator swiatla
Recepcjonista
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy edytor
Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego
Rewizor pociagów
Rezyser dzwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicmik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rybak morski
Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sadownik
Sanitariusz szpitalny
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny

-

-

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

2420105
3470505
2440204
7430105
7210202
2229004
2229005
2410401
2410102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103
2410105
2410205
2410206
2410106
2430204
23501
2410405
2460101
24407
2229008
2460102
3420203
3470205
3470506
9130208
5220109
5220110
5220111
21202
4110203
5110103
5110101
7420203
7120304
5160101
5169003
5160301
5169004
5160201
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7420306
7220306
7430605

7330105
7220205
7220206
2450402
3470303
7430702
3220902
3110201
3150204
3110202
31106
3220503
3150205

Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Sortowacz wlókien
Spawacz
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracowników
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista informacji naukowo -technicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista odnowy biologicznej
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista rehabilitacji ruchowej
Specjalista rekreacji ruchowej
Spedytor
Spiker radiowy
Sportowiec zawodowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Steward statku morskiego
Stewardesa
Stolarz
Stolarz budowlany
Strazak
Straznik miejski
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Straznik wiezienny
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka

3110401
3130301
3110301
3220801
3110101
3110102
3110103
3110701
3210102
3110801
3110104
3120101
3111001
3210103
31105
3110528
3110208
3110105
31111
3110803
3210105
3220404
31112
3119003
3111502
3210107
3210108
3110903
31113
3111504
3110910
3110409
3119005
3140403
3110209
3111506
4220301
7240401
7430209
2440410
7220308
7420308
2460103
3470407
7130303
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Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz / tancerka
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik chemik
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik górnik
Technik hodowca zwierzat
Technik hutnik
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik pozarnictwa
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz
Tokarz
Tokarz w drewnie
Trener
Treser
Tynkarz
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7410108
2140106
34402
34403
34404
5169007
7420112
7130501
2350201
2359005
2359007
7330108
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
11401
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

3470401
2450501
3410501
2410201
2130103
3479001
5220101
81504

Ubojowy
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca galanterii
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler
Zmywacz samochodu

Akrobata
Aktor
Akwizytor
Analityk pracy
Analityk systemów komputerowych
Animator kultury
Antykwariusz
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
Archeolog
Architekt krajobrazu
Architekt obiektów budowlanych
Architekt wnetrz
Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta fotografik
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta muzyk

2440201
2140101
2140102
2140104
2430101
4140101
2450201
2450202
2450203
2450301
2450209 Artysta plastyk - projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
4210101 Asystent pocztowy
3220901 Asystent weterynaryjny
7120201 Betoniarz
7120205 Betoniarz zbrojarz
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
2210201 Biochemik
5150101 Bioenergoterapeuta
2210202 Biofizyk
5150102 Biomasazysta
7210301 Blacharz
7310301 Brazownik
7120401 Brukarz
7320101 Ceramik
5140101 <:harakteryzator
2450401 <:horeograf
7120301 Ciesla
3410101 Dealer aktywów finansowych
7130101 Dekarz -blacharz
5220103 Demonstrator wyrobów (prezenter)
3450301 Detektyw
5139003 Dezynsektor
3150201 Diagnosta samochodowy
9330301 Doker
2419001 Doradca podatkowy
2410202 Doradca pracy
3410102 Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
2410203 Doradca zawodowy
4140201 Doreczyciel pocztowy
9150202 Dozorca
7120402 Dróznik

-

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
3220301 Dietetyk
21406
Inzynier chemik
9130205 Pomoc kuchenna
7410105 Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)

III.Sprawnosc narzadów zmyslu

-

4 - smak zaburzenia duzego

stopnia

Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
5150401 Agent ochrony mienia i osób
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
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6140101
24701
1210101
2450304
831020l
2450101
7430202
3470501
24401
4140202
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
3220601
2110102
7210101
7320202
3130108
2450103
7220303
7420302
5140102
7440101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7110103
7110104
7310101
7430603
7220101
2440302
2430102
6129001
61201
5140201
7320203
3470405
4220101
4220l 02
4210301
6129004
314020l
3150101
2410101
3140202
3150202
3210201

3140301
3310103
3470504
73405
21409
2149001
2149002

Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa
Hutnik dmuchacz szkla
Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny

2149003
21402
2130105
214040l
21403
2140801
21407
2141101
2141106
21410
2149005
2210301
21405
2140527
2130106
2141107
2149010
2149011
214160l
2210304
2210305
2149012
2149014
21412
21413
2140412
21415
2141603
2210306
7440202
71102
7430305
3140204
2140808
4210102
3470406
832
13101

-

2450506
3140205
12201
4210401
7140302
4210302
2450306
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Instruktor lotniczy
Instruktor nauki jazdy
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budownictwa
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier górnik
Inzynier hutnik (metalurgii)
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontroli jakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
Inzynier poligraf
Inzynier pozarnictwa
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii drewna
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier telekomunikacji
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kamieniarz
Kapelusznik
Kapitan statku morskiego
Kartograf
Kasjer
Kaskader
Kierowca
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik statku zeglugi sródladowej
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Kolektor
Kominiarz
Komornik sadowy
Kompozytor
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5110202
3470201
7129001
2450212
42102
3120301
5110204
3140401
4140302
5140105
7420401
7220102
7430306
31116
7430502
4210402
5220105
34302
2459004
3460101
7430402
7140202
7140201
22201
22202
2220301
3470202
24406
7210102
916010 l
41301
9130301
3420101
3410 l 03
7140101
7140104
8310202
5140106
8340103
8340104
3220602
8310101
83303
82502
8250103
8250104
81602
4110201
2120102
3140502
7230301
72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140103
5210101

Konduktor
Konferansjer
Konserwator budynków
Konserwator dziel sztuki
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Kontroler ruchu lotniczego
Korektor
Kosmetyczka
Koszykarz plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz weterynarii
Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manewrowy
Manicurzystka pedicurzystka
Marynarz statku morskiego
Marynarz zeglugi sródladowej
Masazysta
Maszynista
Maszynista maszyn dzwigowo -transportowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Modelka

245060 l Montazysta
82802
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
72402
Monter elektronik
7130603 Monter instalacji sanitarnych
7310202 Monter instrumentów muzycznych
71304
Monter izolacji budowlanych
72104
Monter konstrukcji metalowych
82801
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
7120404 Monter nawierzchni
7129003 Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
8290101 Monter rowerów i wózków
82803
Monter sprzetu elektronicznego
724030l Monter uslug elektronicznych
71201
Murarz
2430103 Muzealnik
2459005 Muzykolog
23101
Nauczyciel akademicki
2330101 Nauczyciel nauczania poczatkowego
23201
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
3310106 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
2359003 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
2420102 Notariusz
7210501 Nurek
7440302 Obuwnik
3140101 Oficer elektryk statku morskiego
3140102 Oficer mechanik statku morskiego
3140 l 03 Oficer mechanik statku zeglugi sródladowej
3 140206 Oficer pokladowy statku morskiego
6119001 Ogrodnik terenów zieleni
2450604 Operator kamery
8330205 Operator koparki
82503
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
826
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
82401
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
82301
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
821
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
81101
Operator maszyn górniczych
81102
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
812
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
2450605 Operator obrazu
81603
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
83301
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
833020I Operator sprzetu do robót ziemnych
312020l Operator sprzetu komputerowego

-

-

216

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci
6120201
21302
2130108
2420103
5110302
7430103
24405
2420104
5160402
5160403
5160404
2450606
3130111
2450607
2450609
4220201
2450106

81506

Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
81502
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
81401
Operator urzadzen do obróbki drewna
81503
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
822
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
813
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
81505
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
81402-3 Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
31302
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
81103
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
4110301 Operator wprowadzania danych
817
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym

- mechanik

7310103

Optyk

3220401
3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
2359004
32301
3140307
3140207
5110301
3470302
2450105
34701
4210303
34501
2440303
3230201
5130205
9150204
7130202
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
3460 l 02
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204

Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Pielegniarka
Pilot
Pilot morski
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Policjant
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny

- edytor

2450107

Redaktor wydawniczy

41202
4120104
8310206
5110206
2450308
2450507
2450510
2450511
7440203
71205
74201
6119004
6110101
6150201
6150102
7440204
2419003
5130207
2450218
41101
34301
2420105
3470505
2440204
7430105
7210202
2410401
2410102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103

Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego
Rewizor pociagów
Rezyser dzwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicznik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rybak morski
Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentowy
Sanitariusz szpitalny
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Sortowacz wlókien
Spawacz
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracowników
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych

2410105
2410205
2410206
2410106
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Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przewodnik turystyczny
Przedzarz
Psycholog
Radca prawny
Ratownik górski
Ratownik pokladowy
Ratownik wodny
Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator programów telewizyjnych
Realizator swiatla
Recepcjonista
Redaktor programowy

-
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2430204

23501
2410405
2460101
24407
2229008
2460102
3420203
3470205
3470506
9130208
5220109
5220110
5220111
21202
4110203
5110103
5110101
7420203
7120304
5160101
5169003
5160301
5169004
5160201
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7420306
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
2450402
3470303
7430702
3220902
3110201
3110202
3220503
3150205
3110401
3130301
3110301
3110101
3110102
3110103
3110701
3210 I02
3110801
3110104
3120101

Specjalista informacji naukowo

- tech-

3111001
3210103
31105
3110528
3110208
3110105
31111
3110803
3220404
31112
3119003
3111502
3210107
3210108
3110903

nicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista odnowy biologicznej
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista rehabilitacji ruchowej
Specjalista rekreacji ruchowej
Spedytor
Spiker radiowy
Sportowiec zawodowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Steward statku morskiego
Stewardesa
Stolarz
Stolarz budowlany
Strazak
Straznik miejski
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Straznik wiezienny
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz I tancerka
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik budownictwa
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik górnik
Technik hodowca zwierzat
Technik hutnik
Technik hydrolog
Technik informatyk

31113
3111504
3110910
3110409
3119005
3140403
3110209
3111506
4220301
7240401
7430209
2440410
7220308
7420308
2460103
3470407
7130303
7410108
2140106
34402
34403
34404
5169007
7420112
7130501
2350201
2359005
2359007
7330108
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202

Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik odlewnik
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik pozarnictwa
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz
Tokarz
Tokarz w drewnie
Trener
Treser
Tynkarz
Ubojowy
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca galanterii
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo

- administracyjnych

1210203 Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
1210205 Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno

1140l
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- produkcyjnych

Zawodowy dzialacz

7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

3220901
7120201
2459002
2430202
9150201
2210201
5150101
2210202
22101
5150102
7310301
7120401
5120301
7320101
5140101
2110301
7410201
3410101
5220103
3450301
5139003
3220301
2419001
3410102

Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler

-

Zmywacz samochodu

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
22101
Biolog
2110301 Chemik
21406
Inzynier chemik
315030 l Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
827
Operator maszyn do przetwórstwa :zywnosci i produktów pokrewnych
31106
Technik chemik
3220801 Technik farmaceutyczny

III.Sprawnosc
5

narzadów

zmyslu

- równowaga - zaburzenia

nie-

wielkiego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450301 Artysta muzyk
2450209 Artysta plastyk - projektant wzornictwa
2450211
5150201
2110101
3430301
3130103
4210101

2410203
4140201
9150202
7120402
24701
1210101
2450304
2450101
7430202
24401
4140202
4130301
81601
7240101
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
3220601
2110102
7210101
3130108
2450103
7220303
7420302
5140102
7440101
7410101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7310101

przemyslowego
Artysta rzezbiarz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora dzwieku
Asystent pocztowy
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--

-

----

---

Asystent weterynaryjny
Betoniarz
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
BiomasaZysta
Brazownik
Brukarz
Bufetowy (Barman)
Ceramik
Charakteryzator
Chemik
Cukiernik (ciastkarz)
Dealer aktywów finansowych
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Detektyw
Dezynsektor
Dietetyk
Doradca podatkowy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dziennikarz
Dziewiarz
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierz reczny
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Grawer
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7430603
2440302
2430102
6129001
61201
5140201

Hafciarka
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa

7320203

Hutnik

- dmuchacz

12201
74104
4210401
4210302
2450306
5110202
3470201
2450212
315030l
42102
312030 l
5110204
4140302
5140105
7420401
7430306
31116
7430502
4210402
5220 l 05
34302
51202
2459004
3460101
7430402
7410301
7140202
7140201
22201
22202
2220301
3470202
24406
7210102
9160 101
41301
9130301
3420101
3410 l 03

szkla

3470405
4220101
4220102
4210301
6129004
3140201
344900 l
2410101
3150202

Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
3210201 Instruktor agrotechniczny
3210203

73405
21409
2149001
2149002
2149003
2130105
214040 l
214110l
2141106
21410
2149005
2210301
21405
2130106
2141107
2149010
214160 l
2210304
2149012
2149014
21412
21414
2140412
21415
2141603
2210306
7440202
71102
7430305
2140808
4210102
5120302
13101
2450506

Instruktor poradnictwa hodowlano

- zy-

wieniowego
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier elektronik

Inzynierhutnik(metalurgii)
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontroli jakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
Inzynier poligraf
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier rolnictwa
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii drewna
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier telekomunikacji
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kamieniarz
Kapelusznik
Kartograf
Kasjer
Kelner
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
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Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Klasyfikator zywnosci
Kolektor
Komornik sadowy
Kompozytor
Konduktor
Konferansjer
Konserwator dziel sztuki
Kontrolerjakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Korektor
Kosmetyczka
Koszykarz - plecionkarz
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz weterynarii
Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych

-pedicurzystka

5140106

Manicurzystka

7410102
3220602
82502
8250103
8250104
4110201
2120102
72301
7310102
7310302
2110202
4140 l 03
7410302
245060 l
72402
7310202
7120404
8290101
724030l

Masarz
Masazysta
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Montazysta
Monter elektronik
Monter instrumentów muzycznych
Monter nawierzchni
Monter rowerów i wózków
Monter uslug elektronicznych
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2430103
2459005
23101
2330101
23201
3310106
2330201
23401
2359003
2420102
7440302
61102
6119001
2450604
2450605
4110202
312020 I
81503
4110301
5130101
5130204
7310103
3220401
3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
932020I
7330102
9150203
2359004
7410203
3470302
2450105
34701
4210303
2440303
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
3460 I02
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204
6120201
21302

Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel szkoly specjalnej
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Obuwnik
Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Operator kamery
Operator obrazu
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
Operator wprowadzania danych
Opiekunka dziecieca
Opiekunka w domach opieki spolecznej
Optyk mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Piekarz
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Politolog
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista

2130108 Projektant systemów komputerowych
2420103 Prokurator
7410105 Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
7430103 Przedzarz
24405
Psycholog
6120302 Pszczelarz
2420104 Radca prawny
2450606 Realizator dzwieku
2450607 Realizator programów telewizyjnych
2450609 Realizator swiatla
4220201 Recepcjonista
2450106 Redaktor programowy
2450107 Redaktor wydawniczy edytor
41202
Referent technik ekonomista
4120 104 Referent ksiegowosci
5110206 Rewizor pociagów
2450308 Rezyser dzwieku
2450507 Rezyser filmowy i telewizyjny
2450510 Rezyser radiowy
2450511 Rezyser teatralny
7440203 Rekawicznik
74201
Robotnik przygotowujacy drewno
6119004 Robotnik w gospodarstwie rolnym
6110101 Rolnik upraw polowych
7440204 Rymarz
2419003 Rzecznik patentowy
34107
Rzeczoznawca
6110302 Sadownik
5130207 Sanitariusz szpitalny
2450218 Scenograf
Sekretarka
41101
34301
Sekretarz administracyjny
2420105 Sedzia
3470505 Sedzia sportowy
2440204 Socjolog
7430105 Sortowacz wlókien
2229004 Specjalista analityki klinicznej
2229005 Specjalista analityki srodowiska
2410401 Specjalista analizy rynku
2410102 Specjalista ds. bankowosci i kredytów
2410402 Specjalista ds. eksportu / importu
2410103 Specjalista ds. finansów
2410403 Specjalista ds. handlu wewnetrznego
2419004 Specjalista ds. konsultingu
2410404 Specjalista ds. kontaktów z mediami
2410104 Specjalista ds. nadzoru i rewizji
24103
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410 I06 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
2460101 Specjalista odnowy biologicznej

-

-
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24407
3420203
3470205
9130208
5220109
5220110
5220111
21202
4110203
5160301
5169004
5160201
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
7310304
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
7430702
3220902
3110201
3150204
3220503
3150205
3110401
3130301
3220801
3110102
3110103
3210102
3110104
3120101
3111001
3210103
31105
3110208
3110105
31111
3210105
3220404
31112
3111502
3210107
3111504
31114
3110409
3119005
3111506
3220302
4220301
7240401
7430209
2440410

7220308
7420308
2140106
34402
34403
34404
5169007
7420112
713050l
2350201
2359005

Specjalista pracy socjalnej
Spedytor
Spiker radiowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Straznik wiezienny
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szlifierz
Szlifierz metali
Szwaczka
SzyldziarZ
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik farmaceutyczny
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik hodowca zwierzat
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik technologii odziezy
Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik wlókiennik
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz

2359007
7330108
7410305
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
1140I
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

Tokarz
Tokarz w drewnie
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca galanterii
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler
Zmywacz samochodu

-

Po przystosowaniu stanowiska oracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
2450501 Aktor
3150201 Diagnosta samochodowy
2410202 Doradca pracy
8280I
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
82803
Monter sprzetu elektronicznego

III.Sprawnosc

narzadów

zmyslu

5 - równowaga - zaburzenia duzego

stopnia
Nie ma orzeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429003 Agent uslug artystycznych
2130103 Analityk systemów komputerowych
5220101 Antykwariusz
2140101 Architekt krajobrazu
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2140102
4140101
2450203
5150201
2110101
3430301
2459002
731030l
3410101
5139003
3220301
2410202
3410102
24701
2440401
2440301
7210101
7310101
7430603
2440302
4220101
4220102
2410101
2149002
2149003
2130105
2130106
7430305
4210102
4210401
4210302
2450306
3150301
42102
4140302
7420401
7430306
34302
2459004
7430402
3470202
24406
7210102
9130301
3420101
3410103
5140106
4110201
2120102
7310102
7310302
4140103
2450601
7310202
2459005
4110202

3120201
4110301
7310103
3220401
4220103
7310104
7330102
3470302
2450105
34701
4210303
2440303
3420301
7310303
4220104
4210501
21302
2130108
7430103
24405
2450107
41202
4120104
7440203
41101
34301
2440204
2410 102
2410103
2410104
2410105
2410 106

Architekt obiektów budowianych
Archiwista zakladowy
Artysta malarz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Bibilotekoznawca
Brazownik
Dealer aktywów finansowych
Dezynsektor
Dietetyk
Doradca p'racy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Duchowny chrzescijanski
Filolog
Filozof
Formierz reczny
Grawer
Hafciarka
Historyk
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inspektor kontroli skarbowej
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Kapelusznik
Kasjer
Kolektor
Komornik sadowy
Kompozytor
Kontrolerjakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Korektor
Koszykarz - plecionkarz
Krawiec
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kusnierz
Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Manicurzystka pedicurzystka
Maszynistka
Matematyk
Mechanik precyzyjny
Metaloplastyk
Mlodszy bibliotekarz
Montazysta
Monter instrumentów muzycznych
Muzykolog
Operator przetwarzaczy tekstu

24407
3470205
21202
4110203
5169004
3479003
2410190
7420404
7440307
7430605
7330105
3150204
3220503
3110401
3220801
3120101
3111001
3220404
3119005
3220302
4220301
2440410
34402
34403
34404
7420112
7320307

-
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Operator sprzetu komputerowego
Operator wprowadzania danych
Optyk - mechanik
Optyk okularowy
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pamiatkarz
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Politolog
Posrednik pracy
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Przedzarz
Psycholog
Reda){.torwydawniczy - edytor
Referent - technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rekawicznik
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Socjolog
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista pracy socjalnej
Spiker radiowy
Statystyk
Stenograf
Straznik ochrony srodowiska
Sufler
Syndyk
Szczotkarz
Szewc
Szwaczka
Szyldziarz
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik dentystyczny
Technik elektronik
Technik farmaceutyczny
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik ortopeda
Technik transportu kolejowego
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Tlumacz
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wikliniarz
Zdobnik ceramiki
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7320308 Zdobnik szkla
7310105 Zegarmistrz
7310306 Zlotnik jubiler

2130103
3479001
5220101
2430101
4140101
2450301
5150201
2110101
3430301
3130103
4210101
7120201
7120205
2459002
2430202
9150201
5150101
5150102
7210301
7120401
7320101
2450401
7120301
3410101
7130101
5220103
5139003
3220301
9330301
2419001
2410202
3410102

-

An.hiwista
Archiwista zakladowy
Artysta muzyk
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora dzwieku
Asystent pocztowy
Betoniarz
Betoniarz zbrojarz
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Bioenergoterapeuta
Biomasazysta
Blacharz
Brukarz
Ceramik
Choreograf
Ciesla
Dealer aktywów finansowych
Dekarz blacharz
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Dezynsektor
Dietetyk
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
2410203 Doradca zawodowy
4140201 Doreczyciel pocztowy
9150202 Dozorca
7120402 Dróznik
6140101 Drwal
24701
Duchowny chrzescijanski
1210101 Dyrektor generalny (naczelny)
2450304 Dyrygent
2450101 Dziennikarz
3470501 Dzokej
Ekonomista
24401
4140202 Ekspedient pocztowy
4130301 Ekspedytor
2440401 Filolog
2440301 Filozof
3220601 Fizjoterapeuta
2110102 Fizyk
7210101 Formierz reczny
7320202 Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
7220303 Frezer
7420302 Frezer drewna
9140101 Gospodarz domu
7110103 Górnik kopalni odkrywkowej
7110104 Górnik kopalni podziemnej
7220101 Hartownik
2440302 Historyk

Po Drzvstosowaniustanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429004 Agent uslug informacyjnych
2450501 Aktor
2430101 Archiwista
2450202 Artysta grafik
2450301 Artysta muzyk
2450211 Artysta rzezbiarz
9150201 Bileter
22101
Biolog
2110301 Chemik
2419001 Doradca podatkowy
2410203 Doradca zawodowy
24401
Ekonomista
22204
Farmaceuta
2110102 Fizyk
2430102 Historyk sztuki
2140808 Kartograf
13101
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
82803
Monter sprzetu elektronicznego
3460103 Pracownik socjalny
2429002 Prawnik (teoretyk)
2420103 Prokurator
2420104 Radca prawny
2450510 Rezyser radiowy
2450511 Rezyser teatralny
34107
Rzeczoznawca
2450218 Scenograf
2420105 Sedzia
3470505 Sedzia sportowy
9130210 Szaleciarz
7330111 Zabawkarz

IV.Sprawnosci sensomotoryczne
1

- rozróznianie

barw

Analityk systemów komputerowych
,\nimator kultury
1-ntykwariusz

-zaburzenia

niewielkiego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3470401 Akrobata
2450501 Aktor
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
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6129001
61201
5140201
7320203
3470405
4220101
4220 l 02
4210301
6129004
3150101
3449001
2410101
3150202
3210201
3210203
3470504
73405
2149001
2130105
214080 l
21407
2141101
2141106
21410
221030 l
21405
2140527
2130106
2141107
2149011
2210304
2210305
21412
21415
2210306
71102
4210102
3470406
5120302
13101
2450506
12201
4210401
7140302
4210302
2450306
5110202
3470201
42102
312030 l
5110204
4140302
7420401

7220102
7430502
5220105
34302
2459004
3460101
7410301
3470202
24406
7210102
9160101
41301
9130301
3420101
3410103
8340103
8340104
7410102
3220602
83303

Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa
Hutnik dmuchacz szkla
Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
Instruktor sportu
Introligator
InzynierBHP
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier geodeta
Inzynier górnik
Inzynier hutnik (metalurgii)

-

82502
81602
4110201
2120102
723030l

Inzynierinzynieriimaterialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
Inzynier pozarnictwa
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier technologii drewna
Inzynier transportu
Inzynier zootechnik
Kamieniarz
Kasjer
Kaskader
Kelner
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Kolektor
Kominiarz
Komornik sadowy
Kompozytor
Konduktor
Konferansjer
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Korektor
Koszykarz - plecionkarz

72301
7310102
4140103
7410302
5210101
7130603
7310202
71304
72104
7120404
7129003
8290101
71201
2459005
23101
23201
2359003
2420102
8330205
82503
82401
82301
821
827
81101
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Kowal
Krojczy
Ksiegarz
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kwasiarz warzyw
Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Marynarz statku morskiego
Marynarz zeglugi sródladowej
Masarz
Masazysta
Maszynista maszyn dzwigowo - transportowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
Monter rowerów i wózków
Murarz
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Operator koparki
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
Operator maszyn górniczych
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34403
34404
5169007
7420112
2350201
2359005

5220110
5220111
21202
4110203
5110103
5110101
7420203
7120304
5160301
5169004
5160201
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
71305
7310304
7420306
7220306
7220205
7220206
2450402
3470303
3150204
3110202
3150205

Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Steward statku morskiego
Stewardesa
Stolarz
Stolarz budowlany
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Straznik wiezienny
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz / tancerka
Tancerz estradowy
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
3130301 Technik elektroradiolog
3110701 Technik górnik
3210102 Technik hodowca zwierzat
3110104 Technik hydrolog
3120101 Technik informatyk
3111001 Technik instrumentów muzycznych
3210103 Technik lesnik
Technik mechanik
31105
3110528 Technik mechanizacji rolnictwa
3110208 Technik melioracji wodnych
31111
Technik ochrony srodowiska
3110803 Technik odlewnik
3220404 Technik ortopeda
3119003 Technik pozarnictwa
3210107 Technik rolnik
3210108 Technik rybactwa sródladowego
3110903 Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
31114
Technik technologii zywnosci
3119005 Technik transportu kolejowego
3140403 Technik urzadzen ruchu lotniczego
3110209 Technik urzadzen sanitarnych
3220302 Technik zywienia zbiorowego
4220301 Telefonistka
2440410 Tlumacz
7220308 Tokarz
7420308 Tokarz w drewnie
2460103 Trener
3470407 Treser
7130303 Tynkarz
7410108 Ubojowy
34402
Urzednik ds. podatków

2359007
7410305
7330109
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
11401
7310105
9140203

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
3429001 Agent reklamy
3220901 Asystent weterynaryjny
7410201 Cukiernik (ciastkarz)
5140102 Fryzjer
7410 101 Garmazer
7310101 Grawer
2430102 Historyk sztuki
7440202 Kaletnik
7430305 Kapelusznik
7129001 Konserwator budynków
51202
Kucharz
6119001 Ogrodnik terenów zieleni
7330108 Wytwórca galanterii
7330111 Zabawkarz

IV.Sprawnosci sensomotoryczne
1 - rozróznianie barw - zaburzenia
duzego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
3420202 Agent clearingowy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429004 Agent uslug informacyjnych
2410201 Analityk pracy
414010 1 Archiwista zakladowy
2450301 Artysta muzyk
3430301 Asystent ds. statystyki
3130 103 Asystent operatora dzwieku
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Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zegarmistrz
Zmywacz samochodu
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4210101
7120201
7120205
5150102
7210301
7120401
7120301
3410101
7130101
5139003
9330301
2419001
2410202
3410102
2410203
4140201
9150202
6140101
24701
2450304
3470501
24401
4140202
4130301
2440401
2440301
3220601
7210101
7220303
9140101
7110103
7110104
7220101
2440302
61201
4220101
4220102
4210301
6129004
2410101
3150202
3470504
21407
4210102
13101
2450506
12201
4210401
7140302
4210302
2450306
42102
4140302
7420401
7220102

34302
2459004
3460101
3470202
9160101
9130301
3420101
3410103
3220602
4110201
2120102
7410302
72104
7120404
7129003

Asystent pocztowy
Betoniarz
Betoniarz zbrojarz
Biomasazysta
Blacharz
Brukarz
Ciesla
Dealer aktywów finansowych
Dekarz blacharz
Dezynsektor
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrygent
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Formierz reczny
Frezer
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Hartownik
Historyk
Hodowca zwierzat
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor sportu
Inzynier górnik
Kasjer
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Kolektor
Kominiarz
Komornik sadowy
Kompozytor
Kontroler obrotu pienieznego
Korektor
Koszykarz - plecionkarz
Kowal

-

71201
2459005
23101
4110202
4110301
5130204
4220103
7310104
9320201
3470302
2450105
4210303
2440303
9130101
9150204
3420301
3460102
3460103
51403
9130303
6120201
6120302
2450606
4220201
41202
4120104
2450308
2450510
71205
6119004
6150201
6150102
2419003
34301
2440204
7210202
2410401
2410102
2410103
2410404
2410104
24103
2410105

228

Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Lektor
Ladowacz nieczystosci
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Masazysta
Maszynistka
Matematyk
Mlynarz
Monter konstrukcji metalowych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanychelementów
budowlanych
Murarz
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator wprowadzania danych
Opiekunka w domach opieki spolecznej
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Piosenkarz
Pisarz
Poborca skarbowy
Politolog
Pomoc domowa
Portier
Posrednik pracy
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Producent drobiu
Pszczelarz
Realizator dzwieku
Recepcjonista
Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rezyser dzwieku
Rezyser radiowy
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rybak morski
Rybak sródladowy
Rzecznik patentowy
Sekretarz administracyjny
Socjolog
Spawacz
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. kontaktówz mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci

-
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8290101
3410401
3410402
3410403
9150203
4220104
2429002
21302
2420104
24407
3120101
7330111

2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
23501
Specjalista metod nauczania
2460101 Specjalista odnowy biologicznej
2229008 Specjalista rehabilitacji ruchowej
2460102 Specjalista rekreacji ruchowej
3420203 Spedytor
3470205 Spiker radiowy
3470506 Sportowiec zawodowy
5220110 Sprzedawca w handlu hurtowym
5220111 Sprzedawca w stacji paliw
21202
Statystyk
4110203 Stenograf
7120304 Stolarz budowlany
3479003 Sufler
9130210 Szaleciarz
7420404 Szczotkarz
7220306 Szlifierz metali
7220205 Slusarz
7220206 Slusarz narzedziowy
3470303 Tancerz estradowy
3150204 Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
3110701 Technik górnik
3110208 Technik melioracji wodnych
3220404 Technik ortopeda
3110903 Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
31l 0209 Technik urzadzen sanitarnych
4220301 Telefonistka
2440410 Tlumacz
7220308 Tokarz
2460103 Trener
7130303 Tynkarz
34402
Urzednik ds. podatków
34403
Urzednik ds. przyznawania zasilków
34404
Urzednik organów udzielajacych licencji
5169007 Wartownik
7420112 Wikliniarz
2350201 Wizytator
5130209 Zabiegowy balneologiczny
9160202 Zamiatacz
1210204 Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
1210202 Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
11401
Zawodowy dzialacz
9140203 Zmywacz samochodu

IV.Sprawnosci sensomotoryczne
2 - widzenie stereoskopowe

- zaburzenia

niewielkiego stopnia

Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agentsportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
2450501 Aktor
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450301 Artysta muzyk
5150201 Astrolog
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
4210101 Asystent pocztowy
3220901 Asystent weterynaryjny
7120205 Betoniarz zbrojarz
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
5150101 Bioenergoterapeuta
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
5150102 Biomasazysta
7210301 Blacharz
7310301 Brazownik
7120401 Brukarz
5120301 Bufetowy (Barman)

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
2420101 Adwokat
3429003 Agent uslug artystycznych
2430101 Archiwista
2450211 Artysta rzezbiarz
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
5150101 Bioenergoterapeuta
3470201 Konferansjer
4140103 Mlodszy bibliotekarz
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Monter rowerów i wózków
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Parkingowy
Pracownik informacji turystycznej
Prawnik (teoretyk)
Programista
Radca prawny
Specjalista pracy socjalnej
Technik informatyk
Zabawkarz

Podrecznik oceny zawodów zpunktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci
7320101
5140101
2110301
7120301
7410201
3410101
5220103
5139003
3150201
3220301
9330301
2419001
2410202
3410102
2410203
414020 l
9150202
6140101
24701
1210101
2450304
2450101
7430202
24401
4140202
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
3220601
2110102
7210101
7320202
7220303
7420302
5140102
7440101
741010l
2110402
2110403
7130201
9140101
7430603
7220101
2440302
2430102
6129001
61201
5140201
4220101
4220102
4210301

Ceramik
Charakteryzator
Chemik
Ciesla
Cukiernik (ciastkarz)
Dealer aktywów finansowych
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dziennikarz
Dziewiarz
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Glazurnik
Gospodarz domu
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent

6129004
3140201
3449001
2410101
3140202
3150202
3210201
3210203
3470504
73405
21409
2149001
2149002
2149003
2130105
21406
21407
2141101
2141106
21410
2149005
221030 l
2130106
2141107
2149010
214160 l
2210304
2210305
2149012
2149014
21412
21413
21414
21415
2141603
2210306
7440202
7430305
4210102
5120302
13101
2450506
12201
74104
4210401
4210302
2450306
5110202
3470201
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Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier górnik
Inzynier hutnik (metalurgii)
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontrolijakosci
Inzynierlesnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
Inzynier poligraf
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii drewna
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kapelusznik
Kasjer
Kelner
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Klasyfikator zywnosci
Kolektor
Komornik sadowy
Kompozytor
Konduktor
Konferansjer

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci
3150301
42102
3120301
5110204
4140302
5140105
7420401
7220102
7430306
7430502
4210402
5220 l 05
34302
51202
2459004
3460101
7430402
7410301
7140202
7140201
22201
22202
2220301
3470202
24406
7210102
9160 l Ol
41301
9130301
3420101
3410 l 03
7140101
7140104
5140106
7410102
3220602
82502
81602
4110201
2120102
3140502
7230301
72301
7310102
72302
4140103
7410302
5210101
2450601
72402
7130603
7310202
71304
72104
7120404
7129003
7240301
2430103

2459005
23101
2330101
23201

Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Korektor
Kosmetyczka
Koszykarz - plecionkarz
Kowal
Krawiec
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz weterynarii
Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manicurzystka - pedicurzystka
Masarz
Masazysta
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Montazysta
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
Monter uslug elektronicznych
Muzealnik

3310106
2330201
23401
2359003
2420102
7440302
61102
6119001
82503
826

82301
827
81603
4110202
3120201
81506
81502
81503
822
81505
81402-3
4110301
817

5130101
5130204
7310103
341040 l
3410402
3410403
4220103
7310104
9320201
9150203
2359004
7410203
32301
5110301
3470302
2450105
4210303
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Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel szkoly specjalnej
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Obuwnik
Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Opiekunka dziecieca
Opiekunka w domach opieki spolecznej
Optyk mechanik
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Parkingowy
Pedagog szkolny
Piekarz
Pielegniarka
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Poborca skarbowy

-
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2440303
3230201
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
3460102
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204
6120201
21302
2130108
2420103
7410105
5110302
7430103
24405
6120302
2420104
2450606
4220201
2450106
2450107
41202
4120104
8310206
5110206
2450308
2450507
2450510
2450511
7440203
71205
74201
6119004
6110101
6150102
7440204
2419003
34107
6110302
5130207
41101
34301
2420105
2440204
7430105
7210202
2229004

2229005 Specjalista analityki srodowiska
2410401 Specjalista analizy rynku
2410102 Specjalista ds. bankowosci i kredytów
2410402 Specjalista ds. eksportu / importu
2410103 Specjalista ds. finansów
2410403 Specjalista ds. handlu wewnetrznego
2419004 Specjalista ds. konsultingu
2410404 Specjalista ds. kontaktów z mediami
2410104 Specjalista ds. nadzoru i rewizji
24103
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410 106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
2460101 Specjalista odnowy biologicznej
24407
Specjalista pracy socjalnej
2229008 Specjalista rehabilitacji ruchowej
2460102 Specjalista rekreacji ruchowej
3420203 Spedytor
3470205 Spiker radiowy
9130208 Sprzataczka
5220109 Sprzedawca w handlu detalicznym
5220110 Sprzedawca w handlu hurtowym
5220111 Sprzedawca w stacji paliw
21202
Statystyk
4110203 Stenograf
5110103 Steward statku morskiego
5110101 Stewardesa
7420203 Stolarz
7120304 Stolarz budowlany
5169004 Straznik ochrony srodowiska
3479003 Sufler
2410190 Syndyk
9130210 Szaleciarz
9150205 Szatniarz
7420404 Szczotkarz
7440307 Szewc
7310304 Szlifierz
7220306 Szlifierz metali
7430605 Szwaczka
7220205 Slusarz
7220206 Slusarz narzedziowy
7430702 Tapicer
3150204 Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
31106
Technik chemik
3220503 Technik dentystyczny
3150205 Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
3220801 Technik farmaceutyczny
3110102 Technik geofizyk
3110103 Technik geolog
3110701 Technik górnik
3210102 Technik hodowca zwierzat

Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
Przewodnik turystyczny
Przedzarz
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Realizator dzwieku
Recepcjonista
Redaktor programowy
Redaktor
Referent

-

wydawniczy
edytor
ekonomista

- technik

Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego
Rewizor pociagów
Rezyser diwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicznik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sadownik
Sanitariusz szpitalny
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Socjolog
Sortowacz wlókien
Spawacz
Specjalista analityki klinicznej

232

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

3110801
3110104
3120101
3111001
3210103
3110528
3110208
31111
3110803
3210105
3220404
3111502
3210107
3210108
3110903
31113
3110910
31114
3119005
3140403
3110209
3220302
4220301
7240401
7430209
2440410
7220308
2460103
3470407
7130303
7410108
34402
34403
34404
7420112
2350201
2359005
2359007
7410305
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205

Technik hutnik
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik ochrony srodowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych matenalów wiazacych
Technik technologii drewna
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik technologii zywnosci
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz
Tokarz
Trener
Treser
Tynkarz
Ubojowy
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wikliniarz
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zegarmistrz

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
7120201 Betoniarz
2140412 Inzynier telekomunikacji
7129001 Konserwator budynków
2110202 Meteorolog

IV.Sprawnosci sensomotoryczne
2 - widzenie stereoskopowe

- zaburzenia

duzego stopnia

Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agentsportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
2430101 Archiwista
4140 101 Archiwista zakladowy
2450301 Artysta muzyk
5150201 Astrolog
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
4210101 Asystent pocztowy
3220901 Asystent weterynaryjny
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
5150101 Bioenergoterapeuta
22101
Biolog
5150102 Biomasazysta
5120301 Bufetowy (Barman)
5140101 Charakteryzator
3410101 Dealer aktywów finansowych
5139003 Dezynsektor
3220301 Dietetyk
2419001 Doradca podatkowy
2410202 Doradca pracy
3410102 Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
2410203 Doradca zawodowy
4140201 Doreczyciel pocztowy
9150202 Dozorca
24701
Duchowny chrzescijanski
2450304 Dyrygent
24401
Ekonomista
4140202 Ekspedient pocztowy
4130301 Ekspedytor
2229002 Epidemiolog

11401
7310105
7310306 Zlotnik -jubiler
9140203 Zmywacz samochodu
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22204
2440401
2440301
3220601
5140102
9140101
7430603
2440302
2430102
6129001
61201
5140201
4220101
4220102
4210301
6129004
3449001
2410101
3150202
3210203
2149001
2141106
2149005
2149010
2141601
21414
2210306
4210102
13101
2450506
12201
74104
4210401
4210302
2450306
3470201
42102
4140302
5140105
5220105
34302
51202
2459004
3460101
7410301
7140202
7140201
22202
2220301
3470202
24406
9160101
41301
9130301
3420101

Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fryzjer
Gospodarz domu
Hafciarka
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
Inzynier BHP
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier kontroli jakosci
Inzynier poligraf
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier zootechnik
Kasjer
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Klasyfikator zywnosci
Kolektor
Komornik sadowy
Kompozytor
Konferansjer
Kontroler obrotu pienieznego
Korektor
Kosmetyczka
Ksiegarz
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz dentysta
Lekarz weterynarii
Lektor
Logopeda
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler

3410 103
5140106
7410102
3220602
4110201
2120102
3140502
4140103
7410302
5210101
2430103
2459005
23101
23201
2420102
4110202
3120201
4110301
3410401
3410402
3410403
2359004
7410203
32301
3470302
2450105
4210303
2440303
5130205
9130101
9130205
3420301
4220104
4210501
3460102
3460103
51403
9130303
2429002
3470204
2420103
7410105
7430103
24405
6120302
2420104
2450606
4220201
2450107
41202
4120104
2450308
2450510
7440204
2419003
41101
34301
2420105
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Makler papierów wartosciowych
Manicurzystka - pedicurzystka
Masarz
Masazysta
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Notariusz
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator sprzetu komputerowego
Operator wprowadzania danych
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Pedagog szkolny
Piekarz
Pielegniarka
Piosenkarz
Pisarz
Poborca skarbowy
Politolog
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Posrednik pracy
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Prezenter telewizyjny
Prokurator
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
Przedzarz
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Realizator dzwieku
Recepcjonista
Redaktor wydawniczy - edytor
Referent - technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rezyser dzwieku
Rezyser radiowy
Rymarz
Rzecznik patentowy
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

7410305
5130209
9160202
3410601
1210204

2440204
7430105
2410401
2410 102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103

Socjolog
Sortowacz wlókien
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410 106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo -technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
2460101 Specjalista odnowy biologicznej
24407
Specjalista pracy socjalnej
2229008 Specjalista rehabilitacji ruchowej
2460102 Specjalista rekreacji ruchowej
3420203 Spedytor
3470205 Spiker radiowy
9130208 Sprzataczka
5220109 Sprzedawca w handlu detalicznym
5220110 Sprzedawca w handlu hurtowym
5220111 Sprzedawca w stacji paliw
21202
Statystyk
4110203 Stenograf
5169004 Straznik ochrony srodowiska
3479003 Sufler
2410190 Syndyk
9130210 Szaleciarz
9150205 Szatniarz
7420404 Szczotkarz
3150204 Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
3220503 Technik dentystyczny
3220801 Technik farmaceutyczny
3210102 Technik hodowca zwierzat
3220404 Technik ortopeda
3111502 Technik przetwórstwa skóry
3110903 Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
31114
Technik technologii zywnosci
3220302 Technik zywienia zbiorowego
4220301 Telefonistka
2440410 Tlumacz
7410108 Ubojowy
34402
Urzednik ds. podatków
34403
Urzednik ds. przyznawania zasilków
34404
Urzednik organów udzielajacych licencji
2350201 Wizytator
2359005 Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
2359007 Wykladowca na kursach

Wytwórca napojów chlodzacych
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
1210202 Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
1210203 Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
1140l
Zawodowy dzialacz
9140203 Zmywacz samochodu

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
2139001 Administrator sieci informatycznej
2130103 Analityk systemów komputerowych
2450101 Dziennikarz
7140101 Malarz budowlany
4220103 Organizator widowni
9320201 Pakowacz reczny
21302
Programista
2130108 Projektant systemów komputerowych
6110302 Sadownik

IV.Sprawnosci sensomotoryczne
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa
- zaburzenia niewielkiego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
2440201 Archeolog
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
5150201 Astrolog
3430301 Asystent ds. statystyki
4210101 Asystent pocztowy
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
5150101 Bioenergoterapeuta
22101
Biolog
3410101 Dealer aktywów finansowych
5220103 Demonstrator wyrobów (prezenter)
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5139003
3220301
2419001
2410202
3410102
2410203
414020 l
9150202
7120402
24701
1210101
2450101
24401
4140202
4130301
2229002
2440202
2440401
2440301
2110102
2110402
2110403
2110405
9140101
2440302
2430102
6129001
61201
5140201
4220101
4220102
4210301
6129004
314020 l
3150101
3449001
2410101
3140202
3150202
3210201
3210203
3470504
2149001
2149002
2130 l 05
2141106
21410
2149005
2210301
2130106

Dezynsektor
Dietetyk
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dziennikarz
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Filolog
Filozof
Fizyk
Geofizyk
Geograf
Geolog
Gospodarz domu
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor poradnictwa hodowlano -zywieniowego
Instruktor sportu
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontroli jakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik

2210304
2210305
2149014
21412
21413
21414
21415
2141603
2210306
4210102
13101
2450506
12201
4210401
4210302
2450306
5110202
3470201
3150301
42102
3120301
5110204
4140302
5220105
34302
2459004
3460101
3470202
9160 101
41301
3420101
3410l 03
2120102
2110202
4140103
2459005
23101
23201
2359003
2420102
61102
6119001
4110202
3120201
4110301
3410401.
3410402
3410403
4220103
932020l
9150203
2359004
5110301
3470302

2141107
2149010 Inzynierpoligraf
214160 l Inzynier przetwórstwa skóry
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Inzynierrolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii drewna
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kasjer
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Kolektor
Komornik sadowy
Kompozytor
Konduktor
Konferansjer
Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Korektor
Ksiegarz
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Lektor
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Makler
Makler papierów wartosciowych
Matematyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator sprzetu komputerowego
Operator wprowadzania danych
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Pakowacz reczny
Parkingowy
Pedagog szkolny
Pilot wycieczek
Piosenkarz
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2450105
4210303
2440303
9150204
3420301
3410301
4220104
4210501
3460102
3460103
51403
2429002
3470204
6120201
21302
2130108
2420103
5110302
24405
6120302
2420104
2450606
2450607
2450609
4220201
2450106
2450107
41202
4120104
5110206
2450308
2450507
2450510
2450511
6119004
6110101
2419003
6110302
34301
2420105
2440204
2410401
2410 102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103

Pisarz
Poborca skarbowy
Politolog
Portier
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prawnik (teoretyk)
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przewodnik turystyczny
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Realizator dzwieku
Realizator programów telewizyjnych
Realizator swiatla
Recepcjonista
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy edytor
Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewizor pociagów
Rezyser dzwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rzecznik patentowy
Sadownik
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Socjolog
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista"ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410 105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410106 Specjalistads.ubezpieczenmajatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo -technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania

-

2410405
2460101
24407
3420203
3470205
5220109
5220110
5220111
21202
4110203
5169003
5160301
5169004
3479003
2410190
9130210
9150205
3150204
3110102
3110103
3210102
3110104
3120101
3210103
3110208
3110105
3210105
3220404
3210107
3210108
3110903

-

31113
3111504
31114
3119005
3110209
3111506
3220302
4220301
2440410
34402
34403
34404
2350201
2359005
2359007
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
11401
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Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista odnowy biologicznej
Specjalista pracy socjalnej
Spedytor
Spiker radiowy
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Straznik miejski
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik hodowca zwierzat
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik lesnik
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii zywnosci
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Tlumacz
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

5110202
3470201
42102
5110204
5220105
34302
2459004
3460101
3470202
3420101
3410 103
2459005
23101
23201

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
74104
Klasyfikator zywnosci
3220602 Masazysta
2430103 Muzealnik
9130101 Pomoc domowa
34107
Rzeczoznawca
3470407 Treser
5130209 Zabiegowy balneologiczny
9140203 Zmywacz samochodu

IV.Sprawnosci sensomotoryczne
3

- koordynacja

wzrokowo-ruchowa

341040 l
3410402
3410403
4220103
2359004
3470302
2450105
4210303
2440303
3420301
3410301
4220104
4210501
3460102
3460103
2429002
3470204
2420104
2450606
2450107
41202
4120104
2450510
2419003
34301
2440204
2410102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103

- zaburzenia duzego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
5220101 Antykwariusz
5150201 Astrolog
3430301 Asystent ds. statystyki
2459002 Bibilotekoznawca
3410101 Dealer aktywów finansowych
3220301 Dietetyk
2419001 Doradca podatkowy
2410202 Doradca pracy
3410102 Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
2410203 Doradca zawodowy
1210101 Dyrektor generalny (naczelny)
Ekonomista
24401
2440401 Filolog
2440301 Filozof
2440302 Historyk
4220101 Informator handlowy
4220102 Informator ruchu pasazerskiego
3449001 Inspektor kontroli handlu i uslug
2410101 Inspektor kontroli skarbowej
3150202 Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
3210201 Instruktor agrotechniczny
3210203 Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
2149001 Inzynier BHP
2149005 Inzynier kontroli jakosci
21415
Inzynier transportu
2450506 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
4210401 Kolektor
4210302 Komornik sadowy

2410105
2410205
2410206
2410 106
2430204
23501
2410405
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Konduktor
Konferansjer
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler ruchu
Ksiegarz
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Lektor
Makler
Makler papierów wartosciowych
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Pedagog szkolny
Piosenkarz
Pisarz
Poborca skarbowy
Politolog
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Prawnik (teoretyk)
Prezenter telewizyjny
Radca prawny
Realizator dzwieku

-

Redaktor wydawniczy edytor
Referent technik ekonomista

-

Referent ksiegowosci
Rezyser radiowy
Rzecznik patentowy
Sekretarz administracyjny
Socjolog
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracowników
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy

l
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3429003
3429004
3470401
3410501
2410201
2130103
3479001
5220101
81504

2460101
24407
3420203
3470205
5169004
3479003
2410190
3150204
3220302
34402
34403
34404
2350201
2359007
3410601
1210204

Specjalista odnowy biologicznej
Specjalista pracy socjalnej
Spedytor
Spiker radiowy
Straznik ochrony srodowiska
Sufler
Syndyk
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik zywienia zbiorowego
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wizytator
Wykladowca na kursach
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
1210202 Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
1210203 Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
11401
Zawodowy dzialacz

2430101
4140101
2450301
5150201
3430301
3130103
4210101
3220901
7120201
7120205
2459002
2430202
9150201
2210201
5150101
2210202
22101
5150102
7210301
7310301
7120401
5120301
7320101
5140101
7120301
7410201
3410101
7130101
5220103
5139003
3220301
9330301
2419001
2410202
3410102

Po przvstosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
2420101 Adwokat
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2430202 Bibliotekarz
9140101 Gospodarz domu
2430102 Historyk sztuki
6129001 Hodowca ptaków
61201
Hodowca zwierzat
3220602 Masazysta
2120102 Matematyk
2430103 Muzealnik
21302
Programista
24405
Psycholog
9130210 Szaleciarz
9150205 Szatniarz
4220301 Telefonistka
2440410 Tlumacz

IV.Sprawnosci sensomotoryczne
4 - percepcja ksztaltów zaburzenia
niewielkiego stopnia

2410203
4140201
9150202
7120402
6140101
24701
1210101
2450304
2450101
7430202
3470501
24401
4140202
4130301

-

Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
5150401 Agent ochrony mienia i osób
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
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Agent uslug artystycznych
Agent uslug informacyjnych
Akrobata
Akwizytor
Analityk pracy
Analityk systemów komputerowych
Animator kultury
Antykwariusz
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta muzyk
Astrolog
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora dzwieku
Asystent pocztowy
Asystent weterynaryjny
Betoniarz
Betoniarz zbrojarz
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Biomasazysta
Blacharz
Brazownik
Brukarz
Bufetowy (Barman)
Ceramik
Charakteryzator
Ciesla
Cukiernik (ciastkarz)
Dealer aktywów finansowych
Dekarz - blacharz
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Dezynsektor
Dietetyk
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dziennikarz
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
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81601
7240101
7240108
7240501
2229002
2440401
2440301
3220601
2110102
7210101
7320202
7220303
7420302
5140102
7440101
7410101
2110402
2110403
7130201
9140101
7110103
7110104
7430603
7220101
2440302
6129001
61201
5140201
3470405
4220101
4220102
4210301
6129004
3140201
3449001
2410101
3140202
3150202
3210201
3210203
3470504
73405
2149001
2149003
2130105
21406
21407
214 I 106
21410
2210301
2130106
2141601
2210304
2210305

Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa
Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor kontroli handlu i uslug.
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier BHP
Inzynier biotechnologii
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier górnik
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier lesnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynierrolnictwa
Inzynier rybactwa

2 1490I2 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
2 1490I4 Inzynier technik pomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
21414
Inzynier technologii zywnosci
21415
Inzynier transportu
2141603 Inzynier wlókiennik
2210306 Inzynier zootechnik
7440202 Kaletnik
71102
Kamieniarz
7430305 Kapelusznik
4210102 Kasjer
5120302 Kelner
13101
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
2450506 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
12201
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
74104
Klasyfikator zywnosci
4210401 Kolektor
7140302 Kominiarz
4210302 Komornik sadowy
2450306 Kompozytor
5110202 Konduktor
3470201 Konferansjer
7129001 Konserwator budynków
42102
Kontroler obrotu pienieznego
3120301 Kontroler robotów przemyslowych
5110204 Kontroler ruchu
4140302 Korektor
5140105 Kosmetyczka
7420401 Koszykarz - plecionkarz
7220102 Kowal
7430306 Krawiec
7430502 Krojczy
5220105 Ksiegarz
34302
Ksiegowy
51202
Kucharz
2459004 Kulturoznawca
3460101 Kurator zawodowy
7430402 Kusnierz
7410301 Kwasiarz warzyw
7140202 Lakiernik samochodowy
7140201 Lakiernik wyrobów drzewnych
3470202 Lektor
24406
Logopeda
7210102 Ludwisarz
9160101 Ladowacz nieczystosci
41301
Magazynier
9130301 Maglarz
3420101 Makler
3410103 Makler papierów wartosciowych
7140101 Malarz budowlany
7140104 Malarz tapeciarz
8310202 Manewrowy
5140106 Manicurzystka - pedicurzystka
7410102 Masarz
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3220602
82502
81602
4110201
2120102
7230301
72301
72302
7310302
4140103
7410302
5210101
72402
7130603
7310202
71304
72104
7120404
7129003
8290101
7240301
71201
2430103
2459005
23101
2330101
23201
2330201
23401
2359003
2420102
7210501
7440302
61102
6119001
82503
826

82401
82301
821
827
81101
81102
812
81603
4110202
3120201

81506

Masazysta
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
Monter rowerów i wózków
Monter uslug elektronicznych
Murarz
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel szkoly specjalnej
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Nurek
Obuwnik
Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
Operator maszyn górniczych
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator sprzetu komputerowego

81502
81401
81503
822
813
81505
81402-3
81103
4110301
817

5130101
5130204
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Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
Operator urzadzen do obróbki drewna
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Opiekunka dziecieca
Opiekunka w domach opieki spolecznej

- mechanik

7310103

Optyk

3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
9320201
9150203
2359004
7410203
32301
5110301
3470302
2450105
4210303
2440303
3230201
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
3460 102
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204
6120201
21302
2130108

Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Parkingowy
Pedagog szkolny
Piekarz
Pielegniarka
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Poborca skarbowy
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
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2420103 Prokurator
7410105 Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
5110302 Przewodnik turystyczny
7430103 Przedzarz
24405
Psycholog
6120302 Pszczelarz
2420104 Radca prawny
5160403 Ratownik pokladowy
2450606 Realizator dzwieku
2450609 Realizator swiatla
4220201 Recepcjonista
2450106 Redaktor programowy
2450107 Redaktor wydawniczy - edytor
41202
Referent - technik ekonomista
4120104 Referent ksiegowosci
8310206 Rewident taboru kolejowego
5110206 Rewizor pociagów
2450308 ReZyser dzwieku
2450510 Rezyser radiowy
7440203 Rekawicznik
71205
Robotnik budownictwa wodnego
74201
Robotnik przygotowujacy drewno
6119004 Robotnik w gospodarstwie rolnym
6110101 Rolnik upraw polowych
6150201 Rybak morski
6150102 Rybak sródladowy
7440204 Rymarz
2419003 Rzecznik patentowy
6110302 Sadownik
5130207 Sanitariusz szpitalny
41101
Sekretarka
34301
Sekretarz administracyjny
2420105 Sedzia
2440204 Socjolog
7430105 Sortowacz wlókien
7210202 Spawacz
2229005 Specjalista analityki srodowiska
2410401 Specjalista analizy rynku
2410102 Specjalista ds. bankowosci i kredytów
2410402 Specjalista ds. eksportu / importu
2410103 Specjalista ds. finansów
2410403 Specjalista ds. handlu wewnetrznego
2419004 Specjalista ds. konsultingu
2410404 Specjalista ds. kontaktów z mediami
2410104 Specjalista ds. nadzoru i rewizji
24103
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410 106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
2460101 Specjalista odnowy biologicznej
24407
Specjalista pracy socjalnej

2229008
2460102
3420203
3470205
3470506
9130208
5220109
5220110
5220111
21202
4110203
5110103
5110101
7420203
7120304
5160101
5169003
5160301
5169004
5160201
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7220306
7430605
7220205
7220206
3470303
7430702
3150204
31106
3150205
3110301
3110102
3110103
3210102
3110104
3120101
3210103
3110208
3110105
31111
3210105
3111502
3210107
3210108
3110903
31113
3111504
31114
3119005
3 110209
3111506
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Specjalista rehabilitacji ruchowej
Specjalista rekreacji ruchowej
Spedytor
Spiker radiowy
Sportowiec zawodowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Steward statku morskiego
Stewardesa
Stolarz
Stolarz budowlany
Strazak
Straznik miejski
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Straznik wiezienny
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz metali
Szwaczka
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik chemik
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektryk
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik hodowca zwierzat
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik lesnik
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik ogrodnik
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii zywnosci
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
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3220302
4220301
7240401
7430209
2440410
7220308
7420308
2460103
3470407
7130303
7410108
34402
34403
34404
7420112
7130501
2350201
2359005
2359007
7410305
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
11401
9140203

IV. Sprawnosci
4

7120401
3410101
7130101
3220301
2419001
2410202
3410102

Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz
Tokarz
Tokarz w drewnie
Trener
Treser
Tynkarz
Ubojowy
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zmywacz samochodu

- percepcja

2410203
4140201
9150202
7120402
24701
2450304
7430202
24401
4140202
2229002
2440401
2440301
7410101
9140101
7220101
2440302
4220101
4220102
4210301
6129004
2410101
3150202
3210203
4210102
12201
4210401
7140302
4210302
2450306
3470201
42102
4140302
5220105
34302
2459004
3460101
7410301
3470202
24406
9160101
9130301
3420101
3410103
7140101
7140104
7410102
4110201
4140103
7410302

sensomotoryczne
ksztaltów

- zaburzenia

duzego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
3420202 Agent clearingowy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
2410201 Analityk pracy
4140101 Archiwista zakladowy
2450301 Artysta muzyk
5150201 Astrolog
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
4210101 Asystent pocztowy
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
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Brukarz
Dealer aktywów finansowych
Dekarz - blacharz
Dietetyk
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Duchowny chrzescijanski
Dyrygent
Dziewiarz
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Epidemiolog
Filolog
Filozof
Garmazer
Gospodarz domu
Hartownik
Historyk
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
Kasjer
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Kolektor
Kominiarz
Komornik sadowy
Kompozytor
Konferansjer
Kontroler obrotu pienieznego
Korektor
Ksiegarz
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kwasiarz warzyw
Lektor
Logopeda
Ladowacz nieczystosci
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Masarz
Maszynistka
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter izolacji budowlanych
Monter nawierzchni
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
4110301 Operator wprowadzania danych
4220103 Organizator widowni
. 9150203 Parkingowy
2359004 Pedagog szkolny
3470302 Piosenkarz
2450105 Pisarz
4210303 Poborca skarbowy
2440303 Politolog
9130205 Pomoc kuchenna
9150204 Portier
3420301 Posrednik pracy
4220104 Pracownik informacji turystycznej
3460102 Pracownik opieki spolecznej
3460103 Pracownik socjalny
51403
Pracownik zakladu pogrzebowego
9130303 Prasowaczka
2429002 Prawnik (teoretyk)
7410105 Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
7430103 Przedzarz
24405
Psycholog
6120302 Pszczelarz
2420104 Radca prawny
2450606 Realizator dzwieku
4220201 Recepcjonista
2450107 Redaktor wydawniczy edytor
41202
Referent technik ekonomista
4120104 Referent ksiegowosci
2450308 Rezyser dzwieku
2450510 Rezyser radiowy
71205
Robotnik budownictwa wodnego
6150201 Rybak morski
6150102 Rybak sródladowy
2419003 Rzecznik patentowy
41101
Sekretarka
34301
Sekretarz administracyjny
2440204 Socjolog
2410401 Specjalista analizy rynku
2410 102 Specjalista ds. bankowosci i kredytów
2410402 Specjalista ds. eksportu / importu
2410103 Specjalista ds. finansów
2410403 Specjalista ds. handlu wewnetrznego
2419004 Specjalista ds. konsultingu
2410404 Specjalista ds. kontaktów z mediami
2410104 Specjalista ds. nadzoru i rewizji
24103
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
72402
7130603
71304
7120404
2459005
23101
4110202
81402-3

-

2410 106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
2460101 Specjalista odnowy biologicznej
24407 Specjalista pracy socjalnej
2460102 Specjalista rekreacji ruchowej
3470205 Spiker radiowy
9130208 Sprzataczka
5220111 Sprzedawca w stacji paliw
21202
Statystyk
4110203 Stenograf
3479003 Sufler
9130210 Szaleciarz
9150205 Szatniarz
3150205 Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
3110301 Technik elektryk
31111
Technik ochrony srodowiska
3111502 Technik przetwórstwa skóry
31114
Technik technologii zywnosci
3220302 Technik zywienia zbiorowego
4220301 Telefonistka
7430209 Tkacz
2440410 Tlumacz
2460103 Trener
7130303 Tynkarz
7410108 Ubojowy
34402
Urzednik ds. podatków
34403
Urzednik ds. przyznawania zasilków
34404
Urzednik organów udzielajacych licencji
2350201 Wizytator
2359007 Wykladowca na kursach
7410305 Wytwórca napojów chlodzacych
9160202 Zamiatacz
1210204 Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
1210202 Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
1140I
Zawodowy dzialacz
9140203 Zmywacz samochodu

-

v. Sprawnosc podstawowych ukladów
fizjologii czlowieka
1 krazenia - zaburzenia
niewielkiego stopnia

-

Nie ma Drzeciwwskazando pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
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34102
3429003
3429004
3410501
2410201
2130103
3479001
5220101
2440201
2140101
2140102
2140104
2430101
4140101
2450201
2450202
2450203
2450301
2450209
2450211
5150201
2110101
3430301
3130103
3130105
4210101
3220901
2459002
2430202
9150201
2210201
5150101
2210202
22101
7210301
7310301
5120301
7320101
5140101
2110301
7410201
3410101
7130101
5220103
5139003
3150201
3220301
9330301
2419001
2410202
3410102
2410203
4140201
9150202
7120402
6140101
24701
2450304

8310201
2450101
7430202
24401
4140202
4130301
7240101
7240108
7240501
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
3220601
2110102
7210101
3130108
2450103
7220303
7420302
5140102
7440101
7410101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7310101
7430603
2440302
2430102
6129001
61201
5140201
3470405
4220101
4220102
4210301
6129004
3140201
3449001
2410101
3150202

Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Dziewiarz
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierz reczny
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Grawer
Hafciarka
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa
Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
3210201 Instruktor agrotechniczny
3310103 Instruktor nauki jazdy
3210203 Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
73405
Introligator
21409
Inzynier automatyki i robotyki
2149001 Inzynier BHP
2149002 Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
2149003 Inzynier biotechnologii
21402
Inzynier budownictwa
2130105 Inzynier budowy systemów komputerowych
21406
Inzynier chemik

Agent ubezpieczeniowy
Agent uslug artystycznych
Agent uslug informacyjnych
Akwizytor
Analityk pracy
Analityk systemów komputerowych
Animator kultury
Antykwariusz
Archeolog
Architekt krajobrazu
Architekt obiektów budowlanych
Architekt wnetrz
Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta fotografik
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta muzyk
Artysta plastyk

- projektant

wzornictwa

przemyslowego
Artysta rzezbiarz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora dzwieku
Asystent operatora obrazu
Asystent pocztowy
Asystent weterynaryjny
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Blacharz
Brazownik
Bufetowy (Barman)
Ceramik
Charakteryzator
Chemik
Cukiernik (ciastkarz)
Dealer aktywów finansowych
Dekarz

- blacharz

Demonstrator wyrobów (prezenter)
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrygent
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214040l
21403
2140801
2141106
21410
2149005
2210301
21405
2140527
213O106

Inzynierelektronik

9130301
3420101
3410103
7140101
7140104
8310202
5140106
7410102
8310101
83303

Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontroli jakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputero-

wych
2149010
214160 l
2210304
2149014
21412
21414
2140412
21415
2141603
2210306
7440202
7430305
2140808
4210102
5120302
832
2450506
74104
4210401
4210302
2450306
3470201
7129001
2450212
3150301
42102
3120301
4140302
5140105
7420401
7430306
31116
7430502
4210402
5220105
34302
51202
2459004
3460101
7430402
7410301
7140202
7140201
22201
22202
3470202
24406
41301

82502
8250103
8250104
4110201
2120102
3140502
723030l

Inzynier poligraf
Inzynier przetwórstwa skóry
InzynierroInictwa
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii drewna
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier telekomunikacji
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kapelusznik
Kartograf
Kasjer
Kelner
Kierowca
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Klasyfikator zywnosci
Kolektor
Komornik sadowy
Kompozytor
Konferansjer
Konserwator budynków
Konserwator dziel sztuki
Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Korektor
Kosmetyczka
Koszykarz - plecionkarz
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz
Lekarz dentysta
Lektor
Logopeda
Magazynier

72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140103
7410302
5210101
2450601
82802
72402
7130603
7310202
71304
82801
7129003
8290101
82803
724030l
2430103
2459005
23101
2330101
23201
3310106
2330201
23401
2359003
2420102
7440302
61102
6119001
2450604
8330205
82503
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Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manewrowy
Manicurzystka pedicurzystka
Masarz
Maszynista
Maszynista maszyn dzwigowo - transportowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel szkoly specjalnej
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Obuwnik
Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Operator kamery
Operator koparki
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych

-
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826
827
2450605
4110202
83301
8330201
3120201
31302
4110301
5130101
5130204
7310103
3220401
3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
2359004
7410203
32301
3470302
2450105
34701
4210303
2440303
3230201
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
3460102
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204
6120201
21302
2130108
2420103
7430103
24405
6120302
2420104

2450606
3130111
2450607
2450609
4220201
2450106
2450107
41202
4120104
8310206
2450308
2450507
2450510
2450511
7440203
74201
6119004
6110101
7440204
2419003
34107
6110302
5130207
2450218
41101
34301
2420105
2440204
7430105
2229004
2229005
2410401
2410 l 02
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103

Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
Operator obrazu
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
Operator sprzetu do robót ziemnych
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator wprowadzania danych
Opiekunka dziecieca
Opiekunka w domach opieki spolecznej
Optyk mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Piekarz
Pielegniarka
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przedzarz
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny

-

2410105
2410205
2410206
2410106
2430204
23501
2410405
2460101
24407
2229008
3420203
3470205
9130208
5220109
5220110
5220111
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-

Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator programów telewizyjnych
Realizator swiatla
Recepcjonista
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy edytor
Referent - technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego
Rezyser dzwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicznik
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sadownik
Sanitariusz szpitalny
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Socjolog
Sortowacz wlókien
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracowników
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista odnowy biologicznej
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista rehabilitacji ruchowej
Spedytor
Spiker radiowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw

-
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21202
4110203
7420203
5169004
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7420306
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
7430702
3220902
3110201
3150204
31106
3220503
3150205
3110401
3130301
3220801
3110101
3110102
3110103
3110104
3120101
3111001
31105
3110208
3110105
31111
3220404
31112
3111502
31113
3111504
31114
3110409
3119005
3140403
3110209
3111506
3220302
4220301
7240401
7430209
2440410
7220308
7420308
7130303
7410108
2140106

34402
34403
34404
7420112
713050l
2350201
2359005

Statystyk
Stenograf
Stolarz
Straznik ochrony srodowiska
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik chemik
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik farmaceutyczny
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik mechanik
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik przetwórstwa skóry
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz
Tokarz
Tokarz w drewnie
Tynkarz
Ubojowy
Urbanista

7330108
7410305
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

v.

Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wytwórca galanterii
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler
Zmywacz samochodu

-

Sprawnosc podstawowych ukladów fizjologii czlowieka
1 - krazenia - zaburzenia duzego
stopnia

Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
3429004 Agent uslug informacyjnych
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450209 Artysta plastyk projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
4210101 Asystent pocztowy
2459002 Bibilotekoznawca
9150201 Bileter
2210201 Biochemik
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
731030l Brazownik
2110301 Chemik
7410201 Cukiernik (ciastkarz)
3220301 Dietetyk
2410202 Doradca pracy
24701
Duchowny chrzescijanski
7430202 Dziewiarz

-
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2229002
22204
2440401
2440301
2110102
7410101
9140101
7310101
7430603
3470405
4220101
4220102
3150202

8290101
82803
2459005
23101
7440302
4110202
3120201
4110301
7310103
3220401
3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
7330102
7410203
2450105
34701
2440303
5130205
9150204
3420301
7310303
4220104
4210501
2429002
5139005
3470204
21302
2130108
7430103
24405
4240201
41202
4120104
2450308
7440203
7440204
2419003
34107
41101
34301
2440204
7430105
2229004
2410103
2410104
24103

Epidemiolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizyk
Garmazer
Gospodarz domu
Grawer
Hafciarka
Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
3210203 Instruktor poradnictwa hodowlano -zy-

73405
21409
2149001
2149002

wieniowego

Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
2149003 Inzynier biotechnologii
2130105 Inzynier budowy systemów komputerowych
21406
Inzynier chemik
2130106 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2149014 Inzynier technik pomiarowych
7440202 Kaletnik
7430305 Kapelusznik
2140808 Kartograf
4210401 Kolektor
2450306 Kompozytor
3470201 Konferansjer
2450212 Konserwator dziel sztuki
4140302 Korektor
7420401 Koszykarz - plecionkarz
7430306 Krawiec
31116
Kreslarz techniczny
7430502 Krojczy
4210402 Krupier
5220105 Ksiegarz
2459004 Kulturoznawca
7430402 Kusnierz
7410301 Kwasiarz warzyw
3470202 Lektor
24406
Logopeda
41301
Magazynier
9130301 Maglarz
5140106 Manicurzystka pedicurzystka
4110201 Maszynistka
2120102 Matematyk
7310102 Mechanik precyzyjny
7310302 Metaloplastyk
2110202 Meteorolog
4140103 Mlodszy bibliotekarz
5210101 Modelka
2450601 Montazysta
72402
Monter elektronik
7310202 Monter instrumentów muzycznych

-

2410105
2410206
23501
3470205
5220109
5220111
21202
4110203
3479003

249
-

--

-

Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Obuwnik
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator sprzetu komputerowego
Operator wprowadzania danych
Optyk - mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pamiatkarz
Piekarz
Pisarz
Plastyk
Politolog
Pomoc dentystyczna
Portier
Posrednik pracy
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Programista
Projektant systemów komputerowych
Przedzarz
Psycholog
Recepcjonista
Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rezyser dzwieku
Rekawicznik
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Socjolog
Sortowacz wlókien
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista metod nauczania
Spiker radiowy
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Sufler

-
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9130210
9150205
7420404
7310304
7430605
3220902
3150204
3220503
3120101
3220404
3220302
4220301
7430209
2440410
34402
34403
34404
7420112
7130501
2350201
7330108
7330109
7330111
7320307
7320308
7310105
7310306

Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szlifierz
Szwaczka
Technik analityki medycznej
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik dentystyczny
Technik informatyk
Technik ortopeda
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Tkacz
Tlumacz
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wytwórca galanteni
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik

4140101
2450201
2450202
2450203
2450301
2450209
2450211
5150201
2110101
3430301
3130103
3130105
4210101
3220901
2459002
2430202
9150201
5150101
2210202
22101
5150102
7310301
7320101
5140101
3410101
5220103
3450301
5139003
3150201
3220301
9330301
2419001
2410202
3410102

- jubiler

v. Sprawnosc podstawowych ukladów
fizjologii czlowieka
2 - oddechowego - zaburzenia
niewielkiego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
5150401 Agent ochrony mienia i osób
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista

2410203
9150202
7120402
6140101
24701
1210101
2450304
831020l
2450101
24401
4140202
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
3220601
2110102
3130108
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Archiwista zakladowy
Artysta fotografik
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta muzyk
Artysta plastyk

-projektant

wzornictwa

przemyslowego
Artysta rzezbiarz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora dzwieku
Asystent operatora obrazu
Asystent pocztowy
Asystent weterynaryjny
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Biomasazysta
Brazownik
Ceramik
Charakteryzator
Dealer aktywów finansowych
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Detektyw
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Dozorca
Dróznik
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Fotograf
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7220303
7420302
5140102
7410101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7110 103
7310 1O1
7430603
2440302
2430102
5140201
3470405
4220101
4220102
4210301
6129004
3140201
3449001
2410 101
3140202
3150202
3210201
3310103
3210203

Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik

"4210102 Kasjer
Kierowca
'832
13101
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
2450506 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
12201
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
74104
Klasyfikator zywnosci
4210401 Kolektor
4210302 Komornik sadowy
2450306 Kompozytor
5110202 Konduktor
3470201 Konferansjer
7129001 Konserwator budynków
2450212 Konserwator dziel sztuki
3150301 Kontrolerjakosci wyrobów / produkcji
42102
Kontroler obrotu pienieznego
3120301 Kontroler robotów przemyslowych
5110204 Kontroler ruchu
3140401 Kontroler ruchu lotniczego
4140302 Korektor
5140105 Kosmetyczka
7420401 Koszykarz - plecionkarz
7430306 Krawiec
31116
Kreslarz techniczny
7430502 Krojczy
4210402 Krupier
5220105 Ksiegarz
34302
Ksiegowy
2459004 Kulturoznawca
3460101 Kurator zawodowy
7430402 Kusnierz
7410301 Kwasiarz warzyw
22201
Lekarz
22202
Lekarz dentysta
2220301 Lekarz weterynarii
3470202 Lektor
24406
Logopeda
9160 101 Ladowacz nieczystosci
41301
Magazynier
9130301 Maglarz
3420101 Makler
3410103 Makler papierów wartosciowych
7140104 Malarz tapeciarz
8310202 Manewrowy

Gospodarzdomu
Górnik kopalni odkrywkowej
Grawer
Hafciarka
Historyk
Historyk sztuki
Hostessa
Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor naukijazdy
Instruktor poradnictwa hodowlano..;t ywieniowego
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP

3470504
73405
21409
2149001
2149002 Inzynierbiocybernetykii inzynierbiomedyki
21402
Inzynier budownictwa
2130 l 05 Inzynier budowy systemów komputerowych
2140401 Inzynier elektronik
21403
Inzynier elektryk
2141106 Inzynier inzynierii materialowej
21410
Inzynier inzynierii srodowiska
2149005 Inzynier kontrolijakosci
2210301 Inzynier lesnictwa
21405
Inzynier mechanik
2140527 Inzynier mechanizacji rolnictwa
2130106 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2210304 Inzynier rolnictwa
2149012 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
2149014 Inzyniertechnikpomiarowych
2140412 Inzynier telekomunikacji
21415
Inzynier transportu
2210306 Inzynier zootechnik
7440202 Kaletnik
7430305 Kapelusznik
2140808 Kartograf

5140106

---

- pedicurzystka

-
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Manicurzystka

7410102 Masarz
8310101 Maszynista
83303
Maszynista maszyn dzwigowo
transportowych
82502
Maszynista maszyn intrQligatorskich
8250103 Maszynista maszyn offsetowych
8250104 Maszynista maszyn sitodrukowych
81602
Maszynista silników i kotlów parowych
4110201 Maszynistka
2120102 Matematyk
3140502 Mechanik lotniczy
7230301 Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
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72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140103
5210101
245060 l
82802
72402
7130603
7310202
71304
82801
7129003
8290101
82803
724030l
2430103
2459005
23101
2330101
23201
3310106
2330201
23401
2359003
2420102
7440302
2450604
8330205
82503
826

82401
82301
821
827
812
2450605
81603
4110202
83301
8330201
3120201
81502

81401
81503

Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Modelka
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter prefabrykowanychelementów
budowlanych
Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel szkoly specjalnej
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Obuwnik
Operator kamery
Operator koparki
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
Operator obrazu
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
Operator sprzetu do robót ziemnych
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych

5130101
5130204

Operator urzadzen do obróbki drewna
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
Operator urzadzen do produkcji wyrob6w chemicznych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Opiekunka dziecieca
Opiekunka w domach opieki spolecznej

7310103

Optyk

3220401
3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
932020l
7330102
9150203
2359004
32301
3470302
2450105
34701
4210303
34501
2440303
3230201
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
342030 l
341030l
7310303
4220104
4210501
3460 l 02
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204
21302
2130108
2420103
7410105

Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Pielegniarka
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Policjant
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)

822
813
81505
81402-3
31302
4110301
817
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- mechanik
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21202
4110203
5169003
5160301
5169004
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
7430702
3220902
3110201
3150204
3220503
3150205

24405
Psycholog
6120302 Pszczelarz
2420104 Radca prawny
2450606 Realizator dzwieku
3130111 Realizator filmu video
2450607 Realizator programów telewizyjnych
2450609 Realizator swiatla
4220201 Recepcjonista
2450106 Redaktor programowy
2450107 Redaktor wydawniczy edytor
Referent technik ekonomista
41202
4120104 Referent ksiegowosci
8310206 Rewident taboru kolejowego
5110206 Rewizor pociagów
2450308 Rezyser dzwieku
2450507 Rezyser filmowy i telewizyjny
2450510 Rezyser radiowy
2450511 Rezyser teatralny
7440203 Rekawicznik
71205
Robotnik budownictwa wodnego
6150102 Rybak sródladowy
7440204 Rymarz
2419003 Rzecznik patentowy
34107
Rzeczoznawca
5130207 Sanitariusz szpitalny
2450218 Scenograf
41101
Sekretarka
34301
Sekretarz administracyjny
2420105 Sedzia
2440204 Socjolog
2229004 Specjalista analityki klinicznej
2410401 Specjalista analizy rynku
2410102 Specjalistads.bankowoscii kredytów
2410402 Specjalista ds. eksportu / importu
2410103 Specjalista ds. finansów
2410403 Specjalista ds. handlu wewnetrznego
2419004 Specjalista ds. konsultingu
2410404 Specjalista ds. kontaktów z mediami
2410104 Specjalista ds. nadzoru i rewizji
24103
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
2460101 Specjalista odnowy biologicznej
24407
Specjalista pracy socjalnej
2229008 Specjalista rehabilitacji ruchowej
3420203 Spedytor
3470205 Spiker radiowy
9130208 Sprzataczka
5220109 Sprzedawca w handlu detalicznym
5220110 Sprzedawca w handlu hurtowym
5220111 Sprzedawca w stacji paliw

-

-

.

A

3110401
3130301
3110301
3220801
3110101
3110102
3210102
3120101
3111001
3210103
31105
3110105
3210105
3220404
3210107
3210108
3111504
31114
3110409
3119005
3140403
3220302
4220301
7240401
2440410
7220308
7130303
7410108
2140106
34402
34403
34404
5169007
7420112
7130501
2350201
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Statystyk
Stenograf
Straznik miejski
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik hodowca zwierzat
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik meteorolog
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii odziezy
Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tlumacz
Tokarz
Tynkarz
Ubojowy
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
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3410102 Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
2410203 Doradca zawodowy
9150202 Dozorca
24701
Duchowny chrzescijanski
Ekonomista
24401
2440401 Filolog
2440301 Filozof
2110102 Fizyk
9140101 Gospodarz domu
7310101 Grawer
7430603 Hafciarka
2440302 Historyk
2430102 Historyk sztuki
3470405 Iluzjonista
4220101 Informator handlowy
4220102 Informator ruchu pasazerskiego
6129004 Inseminator
2410101 Inspektor kontroli skarbowej
73405
Introligator
21409
Inzynier automatyki i robotyki
2149002 Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
2130105 Inzynier budowy systemów komputerowych
2140401 Inzynier elektronik
2149005 Inzynier kontrolijakosci
2130106 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2149012 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
2149014 Inzynier technik pomiarowych
7440202 Kaletnik
7430305 Kapelusznik
2140808 Kartograf
4210102 Kasjer
74104
Klasyfikator zywnosci
4210401 Kolektor
2450306 Kompozytor
2450212 Konserwator dziel sztuki
42102
Kontroler obrotu pienieznego
4140302 Korektor
7420401 Koszykarz -plecionkarz
7430306 Krawiec
31116
Kreslarz techniczny
7430502 Krojczy
4210402 Krupier
5220105 Ksiegarz
34302
Ksiegowy
2459004 Kulturoznawca
7430402 Kusnierz
7410301 Kwasiarz warzyw
22202 Lekarz dentysta
41301 Magazynier
9130301 Maglarz
3420101 Makler
3410103 Makler papierów wartosciowych
7410102 Masarz
4110201 Maszynistka
2120102 Matematyk

2359005 Wychowawca w placówkach pozaszkol7330108
7410305
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205

1140l
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

nych
Wytwórca galanterii
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler
Zmywacz samochodu

-

V. Sprawnosc podstawowych ukladów
fizjologii czlowieka
2

- oddechowego

- zaburzenia

duzego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
34102
Agent ubezpieczeniowy
2130103 Analityk systemów komputerowych
5220101 Antykwariusz
2430101 Archiwista
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz

- projektant

2450209

Artysta plastyk

2450211
5150201
2110101
3430301
4210101
2459002
2430202
9150201
5150101
5140101
3410101
5220103
2410202

przemyslowego
Artysta rzezbiarz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Asystent pocztowy
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Bioenergoterapeuta
Charakteryzator
Dealer aktywów finansowych
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Doradca pracy

wzornictwa
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7310102
7310302
2110202
5210101
2450601
72402
7310202
7240301
2430103
2459005
23101
4110202
3120201
4110301
7310103
3220401
341040l
3410402
3410403
4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
2450105
34701
2440303
5130205
9150204
3420301
3410301
4220104
4210501
2429002
21302
2130108
6120302
2420104
2450609
4220201
2450107
41202
4120104
2450510
2450511
7440203
7440204
2419003
34107
41101
34301
2440204
2229004
2410401
2410 102
2410402
2410103
2410403
2410404
2410104

24103

Mechanik precyzyjny
Metaloplastyk
Meteorolog
Modelka
Montazysta
Monter elektronik
Monter instrumentów muzycznych
Monter uslug elektronicznych
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator sprzetu komputerowego
Operator wprowadzania danych
Optyk mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pisarz
Plastyk
Politolog
Pomoc dentystyczna
Portier
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Prawnik (teoretyk)
Programista
Projektant systemów komputerowych
Pszczelarz
Radca prawny
Realizator swiatla
Recepcjonista
Redaktor wydawniczy - edytor
Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicznik
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Socjolog
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji

Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
3420203 Spedytor
5220109 Sprzedawca w handlu detalicznym
5220110 Sprzedawca w handlu hurtowym
21202
Statystyk
4110203 Stenograf
3479003 Sufler
9150205 Szatniarz
7420404 Szczotkarz
7430605 Szwaczka
7330105 Szyldziarz
7430702 Tapicer
3150204 Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
3110401 Technik elektronik
3120101 Technik informatyk
3110209 Technik urzadzen sanitarnych
4220301 Telefonistka
2440410 Tlumacz
34402
Urzednik ds. podatków
34403
Urzednik ds. przyznawania zasilków
34404
Urzednik organów udzielajacych licencji
5169007 Wartownik
7420112 Wikliniarz
7130501 Witrazysta
2350201 Wizytator
7330108 Wytwórca galanterii
7410305 Wytwórca napojów chlodzacych
7330109 Wytwórca opakowan z papieru i tektur
7330111 Zabawkarz
7320307 Zdobnik ceramiki
7320308 Zdobnik szkla
7310105 Zegarmistrz
7310306 Zlotnik jubiler

-

-

-

v. Sprawnosc podstawowych ukladów
fizjologii czlowieka
3 - nerwowego - zaburzenia
niewielkiego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429003 Agent uslug artystycznych
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3429004
3410501
2410201
2130103
3479001
5220101
2440201
2140101
2430101
4140101
2450201
2450202
2450203
2450301
2450209
2450211
5150201
2110101
3430301
3130103
4210101
3220901
7120201
2459002
2430202
9150201
2210201
5150101
2210202
22101
5150102
7210301
731030 l
7120401
7320101
7410201
3410101
5220103
5139003
3220301
2419001
2410202
3410102
2410203
414020 l
9150202
24701
7430202
24401
4140202
4130301
7240101
7240108
2440202
2440401
2440301
2110102
3130108

7420302
7440101
7410101
2110403
7130201
9140101
7310101
7430603
7220101
2440302
2430102
6129001
61201
4220101
4220 l 02
6129004
314020l
344900l
2410101
3140202

Agent uslug informacyjnych
Akwizytor
Analityk pracy
Analityk systemów komputerowych
Animator kultury
Antykwariusz
Archeolog
Architekt krajobrazu
Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta fotografik
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta muzyk
Artysta plastyk projektant wzornictwa
przemyslowego
Artysta rzezbiarz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora dzwieku
Asystent pocztowy
Asystent weterynaryjny
Betoniarz
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Biomasazysta
Blacharz
Brazownik
Brukarz
Ceramik
Cukiernik (ciastkarz)
Dealer aktywów finansowych
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Dezynsektor
Dietetyk
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Duchowny chrzescijanski
Dziewiarz
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektromechanik
Elektromonter
Etnograf / Etnolog
Filolog
Filozof
Fizyk
Fotograf

-

3210201
3210203
73405
2149001
2149002
2149003
2130105
2141106
2210301
2130106
2141601
2210304
2210305
2149014
21412
21413
21414
21415
2141603
2210306
7440202
71102
7430305
2140808
4210102
74104
4210401
2450306
7129001
2450212
3150301
42102
3120301
4140302
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Frezer drewna
Garbarz skór
Garmazer
Geograf
Glazurnik
Gospodarz domu
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Instruktor agrotechniczny
Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
Introligator
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier lesnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii drewna
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kamieniarz
Kapelusznik
Kartograf
Kasjer
Klasyfikator zywnosci
Kolektor
Kompozytor
Konserwator budynków
Konserwator dziel sztuki
Kontrolerjakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Korektor

Podrecznik oceny zawodów'z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

7420401
7220102
7430306
31116
7430502
5220105
34302
51202
2459004
7430402
7410301
7140201
3470202
7210102
9160101
41301
9130301
3420101
3410 103
7140101
7140104
7410102
4110201
2120102
7230301
72301
7310102
72302
7310302
4140103
7410302
5210101
2450601
72402
7130603
7310202
71304
7120404
8290101
82803
7240301
71201
2430103
2459005
23101
3310106
7440302
61102
6119001
2450604
2450605
4110202
3120201
4110301
7310103
3220401
3410401
3410402
3410403

-

4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
7410203
2450105
34701
2440303
5130205
9130101
9150204
7130202
3420301
7310303
4220104
4210501
51403
9130303
2429002
5139005
6120201
21302
2130108
7430103
24405
6120302
2450606
2450607
2450609
4220201
2450107
41202
4120104
7440203
74201
6119004
6110101
6150102
7440204
2419003
34107
6110302
5130207
2450218
41101
34301
2440204
7430105
2229004
2229005
2410401
2410 102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104

Koszykarz plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Ksiegarz
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lektor
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Masarz
Maszynistka
Matematyk
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Montazysta
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter nawierzchni
Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Murarz
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Obuwnik
Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Operator kamery
Operator obrazu
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator sprzetu komputerowego
Operator wprowadzania danych
Optyk mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich

-
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Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Piekarz
Pisarz
Plastyk
Politolog
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Przedzarz
Psycholog
Pszczelarz
Realizator dzwieku
Realizator programów telewizyjnych
Realizator swiatla
Recepcjonista
Redaktor wydawniczy edytor
Referent - technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rekawicznik
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sadownik
Sanitariusz szpitalny
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Socjolog
Sortowaczwlókien
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji

-
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24103
2410105
2410205
2410206
2410106
2430204
2410405
24407
3470205
9130208
5220109
5220110
5220111
21202
4110203
7420203
5169004
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7430605
7330105
7220205
7220206
3470303
7430702
3220902
3110201
3150204
3110202
31106
3150205
3110401
3110101
3110102
3110103
3210102
3110104
3120101
3111001
3210103
31105
3110528
3110208
3110105
31111
3110803
3210105
3220404
31112

3111502
3210107
3210108
3110903

Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracowników
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista pracy socjalnej
Spiker radiowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Stolarz
Straznik ochrony srodowiska
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik chemik
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik hodowca zwierzat
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf

31113
3111504
31l091O
31114
3110409
3119005
3110209
3111506
4220301
7430209
7220308
7130303
34402
34403
34404
7420112
7130501
2350201
7410305
7330111
5130209
9160202
3410601
7310105
7310306
9140203

Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Telefonistka
Tkacz
Tokarz
Tynkarz
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wytwórca napojów chlodzacych
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler
Zmywacz samochodu

-

v. Sprawnosc podstawowych ukladów
fizjologii czlowieka
3 - nerwowego - zaburzenia
duzego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
3479001 Animator kultury
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
5150201 Astrolog
3430301 Asystent ds. statystyki
2459002 Bibilotekoznawca
9150201 Bileter
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
7120401 Brukarz
9150202 Dozorca
24701
Duchowny chrzescijanski
2440301 Filozof
7310101 Grawer
7430603 Hafciarka
2440302 Historyk
2430102 Historyk sztuki
6129001 Hodowca ptaków
61201
Hodowca zwierzat
6129004 Inseminator
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3210201
2149014
7430305
4140302
2459004
7410301
41301
2120102
7310302
4140103
7310202
7120404
2430103
2459005
61102
6119001
9150203
2450105
34701
2440303
9150204
7310303
2429002
6120201
6120302
41202
4120104
7440203
6119004
6110101
7440204
6110302
41101
34301
2430204
9130208
21202
9130210
9150205
7440307
7310304
7430605
7330105
7220205
3150204
3120101
3111001
3210105
7420112
7130501
7310105
7310306

Instruktor agrotechniczny
Inzynier technik pomiarowych
Kapelusznik
Korektor
Kulturoznawca
Kwasiarz warzyw
Magazynier
Matematyk
Metaloplastyk
Mlodszy bibliotekarz
Monter instrumentów r1\uzycznych
Monter nawierzchni
Muzealnik
Muzykolog
Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Parkingowy
Pisarz
Plastyk
Politolog
Portier
Pozlotnik
Prawnik (teoretyk)
Producent drobiu
Pszczelarz
Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rekawicznik
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rymarz
Sadownik
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
Sprzataczka
Statystyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szewc
Szlifierz
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik ogrodnik
Wikliniarz
Witrazysta
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler

v. Sprawnosc podstawowych ukladów
fizjologii czlowieka
4 - trawiennego - zaburzenia
niewielkiego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do oracv w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
5150401 Agent ochrony mienia i osób
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3470401 Akrobata
2450501 Aktor
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architektobiektówbudowlanych_
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450301 Artysta muzyk
2450209 Artysta plastyk projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
4210101 Asystent pocztowy
3220901 Asystent weterynaryjny
7120201 Betoniarz
7120205 Betoniarz zbrojarz
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
2210201 Biochemik
5150101 Bioenergoterapeuta
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
5150102 Biomasazysta
7210301 Blacharz
731030I Brazownik
7120401 Brukarz

-

-

-

259

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

5120301
7320101
5140101
2110301
2450401
7120301
7410201
3410101

Bufetowy (Barman)
Ceramik
Charakteryzator
Chemik
Choreograf
Ciesla
Cukiernik (ciastkarz)
Dealer aktywów finansowych

7130101

Dekarz

5220103
3450301
5139003
3150201
3220301
9330301
2419001
2410202
3410102

Demonstrator wyrobów (prezenter)
Detektyw
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf/Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu

2410203
4140201
9150202
7120402
6140101
24701
1210101
2450304
8310201
2450101
7430202
3470501
24401
4140202
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
3220601
2110102
7210101
7320202
3130108
2450103
7220303
7420302
5140102
7440101
7410101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101

- blacharz

7110103
7110104
7310101
7430603
7220101
2440302
2430102
6129001
61201
5140201

Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa

7320203

Hutnik

3470405
4220101
4220102
4210301
6129004
3140201
3150101
3449001
2410101
3140202

3210201
3140301
3310103

Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor lotniczy
Instruktor nauki jazdy

3210203

Instruktor poradnictwa hodowlano

3150202

- dmuchacz

szkla

- zy-

wieniowego
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
InzynierBHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budownictwa
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier górnik
Inzynier hutnik (metalurgii)
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontroli jakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
Inzynier poligraf
Inzynier pozarnictwa
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa

3470504
73405
21409
2149001
2149002
2149003
21402
2130105
21406
2140401
21403
2140801
21407
2141101
2141106
21410
2149005
2210301
21405
2140527
2130106
2141107
2149010
2149011
2141601
2210304
2210305
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2220301
3470202
24406
7210102
9160l Ol
41301
9130301
3420101
3410 l 03
7140101
7140104
8310202
5140106
8340103
8340l 04
7410102
3220602
8310101
83303

2149012 Inzyniersystemówbezpieczenstwaradiacyjnego
2149014 Inzynier technik pomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
21414
Inzynier technologii zywnosci
2140412 Inzynier telekomunikacji
21415
Inzynier transportu
2141603 Inzynier wlókiennik
2210306 Inzynier zootechnik
7440202 Kaletnik
Kamieniarz
71102
7430305 Kapelusznik
3140204 Kapitan statku morskiego
2140808 Kartograf
4210102 Kasjer
3470406 Kaskader
5120302 Kelner
Kierowca
832
13101
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
2450506 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
3140205 Kierownik statku zeglugi sródladowej
12201
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
74104
Klasyfikator zywnosci
4210401 Kolektor
7140302 Kominiarz
4210302 Komornik sadowy
2450306 Kompozytor
5110202 Konduktor
3470201 Konferansjer
7129001 Konserwator budynków
2450212 Konserwator dziel sztuki
3150301 Kontrolerjakosci wyrobów / produkcji
42102
Kontroler obrotu pienieznego
312030 l Kontroler robotów przemyslowych
5110204 Kontroler ruchu
3140401 Kontroler ruchu lotniczego
4140302 Korektor
5140105 Kosmetyczka
7420401 Koszykarz - plecionkarz
7220102 Kowal
7430306 Krawiec
31116
Kreslarz techniczny
7430502 Krojczy
4210402 Krupier
5220l 05 Ksiegarz
34302
Ksiegowy
51202
Kucharz
2459004 Kulturoznawca
3460101 Kurator zawodowy
7430402 Kusnierz
7410301 Kwasiarz warzyw
7140202 Lakiernik samochodowy
7140201 Lakiernik wyrobów drzewnych
22201
Lekarz
22202
Lekarz dentysta

82502
8250103
8250104
81602
4110201
2120102
3140502
723030l
72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140103
7410302
5210101
245060l
82802
72402
7130603
7310202
71304
72104
82801
7120404
7129003
8290101
82803
724030l
71201
2430103
2459005
23101
2330101
23201
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Lekarz weterynarii
Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manewrowy
Manicurzystka pedicurzystka
Marynarz statku morskiego
Marynarz zeglugi sródladowej
Masarz
Masazysta
Maszynista
Maszynista maszyn dzwigowo -transportowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Murarz
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego

-
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3310106
2330201
23401
2359003
2420102
7210501
7440302
3140101
3140102
3140103
3140206
61102
6119001
2450604
8330205
82503
826

82401
82301
821
827
81101
81102
812
2450605
81603
4110202
83301
8330201
3120201
81506
81502
81401
81503
822
813
81505
81402-3
31302

81103

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel szkoly specjalnej

4110301
817

Nauczycielw placówkachpozaszkolnych
Notariusz
Nurek
Obuwnik
Oficer elektryk statku morskiego
Oficer mechanik statku morskiego
Oficer mechanik statku zeglugi sródladowej
Oficer pokladowy statku morskiego
Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Operator kamery
Operator koparki
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
Operator maszyn górniczych
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
Operator obrazu
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
Operator sprzetu do robót ziemnych
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
Operator urzadzen do obróbki drewna
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych

5130101
5130204
7310103
3220401
3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
2359004
7410203
32301
3140307
3140207
5110301
3470302
2450105
34701
4210303
34501
2440303
3230201
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
3460102
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204
6120201
21302
2130108
2420103
7410105
5110302
7430103
24405
6120302
2420104
5160402
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Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Opiekunka dziecieca
Opiekunka w domach opieki spolecznej
Optyk - mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Piekarz
Pielegniarka
Pilot
Pilot morski
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Policjant
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
Przewodnik turystyczny
Przedzarz
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Ratownikgórski
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24407
Specjalista pracy socjalnej
2229008 Specjalista rehabilitacji ruchowej
2460102 Specjalista rekreacji ruchowej
3420203 Spedytor
3470205 Spiker radiowy
3470506 Sportowiec zawodowy
9130208 Sprzataczka
5220109 Sprzedawca w handlu detalicznym
5220110 Sprzedawca w handlu hurtowym
5220111 Sprzedawca w stacji paliw
21202
Statystyk
4110203 Stenograf
5110103 Steward statku morskiego
5110101 Stewardesa
7420203 Stolarz
7120304 Stolarz budowlany
5160101 Strazak
5169003 Straznik miejski
5160301 Straznik ochrony kolei
5169004 Straznik ochrony srodowiska
5160201 Straznik wiezienny
3479003 Sufler
2410190 Syndyk
9130210 Szaleciarz
9150205 Szatniarz
7420404 Szczotkarz
7440307 Szewc
Szklarz
71305
7310304 Szlifierz
7420306 Szlifierz materialów drzewnych
7220306 Szlifierz metali
7430605 Szwaczka
7330105 Szyldziarz
7220205 Slusarz
7220206 Slusarz narzedziowy
2450402 Tancerz / tancerka
3470303 Tancerz estradowy
7430702 Tapicer
.
3220902 Technik analityki medycznej
3110201 Technik architekt
3150204 Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
3110202 Technik budownictwa
31106
Technik chemik
3220503 Technik dentystyczny
3150205 Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
3110401 Technik elektronik
3130301 Technik elektroradiolog
3110301 Technik elektryk
3220801 Technik farmaceutyczny
3110101 Technik geodeta
3110102 Technik geofizyk
3110103 Technik geolog
3110701 Technik górnik
3210102 Technik hodow,cazwierzat
3110801 Technik hutnik
3110104 Technik hydrolog
3120101 Technik informatyk
3111001 Technik instrumentów muzycznych
3210103 Technik lesnik

5160403 Ratownik pokladowy
5160404 Ratownik wodny
2450606 Realizator dzwieku
3130111 Realizator filmu video
2450607 Realizator programów telewizyjnych
2450609 Realizator swiatla
4220201 Recepcjonista
2450106 Redaktor programowy
2450107 Redaktor wydawniczy - edytor
41202
Referent technik ekonomista
4120104 Referent ksiegowosci
8310206 Rewident taboru kolejowego
5110206 Rewizor pociagów
2450308 Rezyser dzwieku
2450507 Rezyser filmowy i telewizyjny
2450510 Rezyser radiowy
2450511 Rezyser teatralny
7440203 Rekawicznik
71205
Robotnik budownictwa wodnego
74201
Robotnik przygotowujacy drewno
6119004 Robotnik w gospodarstwie rolnym
6110101 Rolnik upraw polowych
6150201 Rybak morski
6150102 Rybak sródladowy
7440204 Rymarz
2419003 Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
34107
6110302 Sadownik
5130207 Sanitariusz szpitalny
2450218 Scenograf
41101
Sekretarka
34301
Sekretarz administracyjny
2420105 Sedzia
3470505 Sedzia sportowy
2440204 Socjolog
7430105 Sortowacz wlókien
7210202 Spawacz
2229004 Specjalista analityki klinicznej
2229005 Specjalista analityki srodowiska
2410401 Specjalista analizy rynku
2410102 Specjalista ds. bankowosci i kredytów
2410402 Specjalista ds. eksportu / importu
2410103 Specjalista ds. finansów
2410403 Specjalista ds. handlu wewnetrznego
2419004 Specjalista ds. konsultingu
2410404 Specjalista ds. kontaktów z mediami
2410104 Specjalista ds. nadzoru i rewizji
24103
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
2460101 Specjalista odnowy biologicznej

-
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31105
3110528
3110208
3110105
31111
3110803
3210105
3220404
31112
3119003
3111502
3210107
3210108
3110903
31113
3111504
3110910
31114
3110409
3119005
3140403
3110209
3111506
3220302
4220301
7240401
7430209
2440410
7220308
7420308
2460103
3470407
7130303
7410108
2140106
34402
34403
34404
5169007
7420112
7130501
2350201
2359005
2359007
7330108
7410305
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203

Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik pozarnictwa
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz
Tokarz
Tokarz w drewnie
Trener
Treser
Tynkarz
Ubojowy
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca galanteni
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji

1210205 Zastepcadyrektora generalnegods.techniczno- produkcyjnych
11401
Zawodowydzialacz
7320307 Zdobnik ceramiki
7320308 Zdobnik szkla
7310105 Zegarmistrz
7310306 Zlotnik - jubiler.
9140203 Zmywacz samochodu

v. Sprawnosc podstawowych ukladów
fizjologii czlowieka
4 - trawiennego - zaburzenia
duzego stopnia
Nie maprzeciwwskazando pracyw zawodach:
5120101
2130101
2139001
2420101
3420201
3420202
3429001
3429002
34102
3429003
3429004
3470401
2450501
3410501
2410201
2130103
3479001
5220101
81504
2440201
2140101
2140102
2140104
2430101
4140101
2450201
2450202
2450203
2450301
2450209
2450211
5150201
2110101
3430301
3130103
3130105
4210101
3220901
7120201
7120205
2459002
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Administrator
Administrator baz danych
Administrator sieci informatycznej
Adwokat
Agent celny
Agent clearingowy
Agent reklamy
Agent sportowy
Agent ubezpieczeniowy
Agent uslug artystycznych
Agent uslug informacyjnych
Akrobata
Aktor
Akwizytor
Analityk pracy
Analityk systemów komputerowych
Animator kultury
Antykwanusz
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
Archeolog
Architekt krajobrazu
Architekt obiektów budowlanych
Architekt wnetrz
Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta fotografik
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta muzyk
Artysta plastyk - projektant wzornictwa
przemyslowego
Artysta rzezbiarz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora dzwieku
Asystent operatora obrazu
Asystent pocztowy
Asystent weterynaryjny
Betoniarz
Betoniarz zbrojarz
Bibilotekoznawca

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci
2430202
9150201
2210201
5150101
2210202
22101
5150 l 02
7210301
731030 l
7120401
5120301
7320101
5140101
2110301
2450401
7120301
3410101
7130101

5220103
3450301
5139003
3150201
3220301
9330301
2419001
2410202
3410102
2410203
414020 I
9150202
7120402
6140101
24701
2450304
831020l
2450101
7430202
3470501
24401
4140202
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
3220601
2110102
7210 10I
7320202
3130108
2450103
7220303
7420302

Bibliotekarz
Bileter
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Biomasazysta
Blacharz
Brazownik
Brukarz
Bufetowy (Barman)
Ceramik
Charakteryzator
Chemik
Choreograf
Ciesla
Dealer aktywów finansowych
Dekarz

- blacharz

Demonstrator wyrobów (prezenter)
Detektyw
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierzreczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna

5140102
7440101
7410101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7110103
7110104
7310101
7430603
7220101
2440302
2430102
6129001
61201
5140201

Fryzjer
Garbarz skór
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa

7320203

Hutnik

- dmuchacz

szkla

3470405
4220101
4220102
4210301
6129004
314020l
3150101
3449001
2410101
3140202

Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator.
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
3150202 Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
3210201 Instruktor agrotechniczny
3310103 Instruktor nauki jazdy
3210203

3470504
73405
21409
2149001
2149002
2149003
21402
2130105
21406
214040I
21403
214080l
21407
2141106
21410
2149005
221030I
21405
2140527
2130106
2141107
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Instruktor poradnictwa hodowlano

- zy-

wieniowego
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budownictwa
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier górnik
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontroli jakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
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2149010
2141601
22 10304
2210305
2149014
21412
21413

74104
4210401
7140302
4210302
2450306
5110202
3470201
7129001
2450212
3150301
42102
3120301
5110204
3140401
4140302
5140105

Inzynier poligraf
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii drewna
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier telekomunikacji
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kamieniarz
Kapelusznik
Kartograf
Kasjer
Kaskader
Kelner
Kierowca
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Klasyfikator zywnosci
Kolektor
Kominiarz
Komornik sadowy
Kompozytor
Konduktor
Konferansjer
Konserwator budynków
Konserwator dziel sztuki
Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Kontroler ruchu lotniczego
Korektor
Kosmetyczka

7420401

Koszykarz

7220102
7430306
31116
7430502
4210402
5220l 05
34302
2459004
3460101
7430402
7410301
7140202
7140201
22201
22202
2220301

Kowal
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz weterynarii

21414
2140412
21415
2141603
2210306
7440202
71102
7430305
2140808
4210102
3470406
5120302
832
13101
2450506
12201

3470202
24406
7210102
9160101
41301
9130301
3420101
3410l 03
7140101
7140104
8310202

Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manewrowy

5140106

Manicurzystka

8340103
8340104
7410102
3220602
8310101
83303

Marynarz statku morskiego
Marynarz zeglugi sródladowej
Masarz
Masazysta
Maszynista
Maszynista maszyn dzwigowo - transportowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Murarz
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

82502
8250103
8250104
81602
4110201
2120102
3140502
7230301
72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140103
7410302
5210101
2450601
82802
72402
7130603
7310202
71304
72104
82801

- plecionkarz

7120404
7129003
8290101
82803
7240301
71201
2430103
2459005
23101
2330101
23201
3310106
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5130204 Opiekunka w domach opieki spolecznej
7310103 Optyk mechanik
3220401 Optyk okularowy
341040l Organizator konferencji i szkolen
3410402 Organizator obslugi turystycznej
3410403 Organizator uslug hotelarskich
4220103 Organizator widowni
7310104 Ortopeda mechanik
932020I Pakowacz reczny
7330102 Pamiatkarz
9150203 Parkingowy
2359004 Pedagog szkolny
32301
Pielegniarka
3140207 Pilot morski
3470302 Piosenkarz
2450105 Pisarz
34701
Plastyk
4210303 Poborca skarbowy
34501
Policjant
2440303 Politolog
323020I Polozna
5130205 Pomoc dentystyczna
9130101 Pomoc domowa
9130205 Pomoc kuchenna
9150204 Portier
7130202 Posadzkarz
342030I Posrednik pracy
341030I Posrednik w handlu nieruchomosciami
7310303 Pozlotnik
4220104 Pracownik informacji turystycznej
4210501 Pracownik lombardu
3460 102 Pracownik opieki spolecznej
3460103 Pracownik socjalny
51403
Pracownik zakladu pogrzebowego
9130303 Prasowaczka
2429002 Prawnik (teoretyk)
5139005 Preparator medyczny
3470204 Prezenter telewizyjny
6120201 Producent drobiu
21302
Programista
2130108 Projektant systemów komputerowych
2420103 Prokurator
7430103 Przedzarz
24405
Psycholog
6120302 Pszczelarz
2420104 Radca prawny
2450606 Realizator dzwieku
3130111 Realizator filmu video
2450607 Realizator programów telewizyjnych
2450609 Realizator swiatla
4220201 Recepcjonista
2450106 Redaktor programowy
2450107 Redaktor wydawniczy edytor
41202 Referent - technik ekonomista
4120104 Referentksiegowosci
8310206 Rewident taboru kolejowego
5110206 Rewizor pociagów
2450308 Rezyser dzwieku
2450507 Rezyser filmowy i telewizyjny
2450510 Rezyser radiowy

2330201 Nauczyciel przedszkola
23401
Nauczyciel szkoly specjalnej
2359003 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
2420102 Notariusz
7210501 Nurek
7440302 Obuwnik
61102
Ogrodnik
6119001 Ogrodnik terenów zieleni
2450604 Operator kamery
8330205 Operator koparki
82503
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
826
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
82401
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
82301
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
821
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
827
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
81101
Operator maszyn górniczych
81102
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
812
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
2450605 Operator obrazu
81603
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
83301
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
8330201 Operator sprzetu do robót ziemnych
3120201 Operator sprzetu komputerowego
81506
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
81502
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
81401
Opermorurzadzen do obróbki drewna
81503
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
822
Operator urzadzen do produkcji wyrob6w chemicznych
813
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
81505
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
81402-3 Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
31302
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
81103
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
4110301 Operator wprowadzaniadanych
817
Operator zautomatyzowanejlinii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
5130101 Opiekunka dziecieca

-

-
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2450511
7440203
71205
74201
6119004
6110101
6150201
6150102
7440204
2419003
34107
6110302
5130207
2450218
41101
34301
2420105
3470505
2440204
7430105
7210202
2410401
2410 102
2410103
2419004
2410104
24103
2410105
2410205
2410206
2410106
2430204
23501
2410405
2460101
24407
2229008
2460102
3420203
3470205
3470506
9130208
5220109
5220110
5220111
21202
4110203
7420203
7120304
5169003
5160301
5169004
3479003
9130210
9150205
7420404

Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz / tancerka
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
3110401 Technik elektronik
3130301 Technik elektroradiolog
3110301 Technik elektryk
3220801 Technik farmaceutyczny
3110101 Technik geodeta
3110102 Technik geofizyk
3110103 Technik geolog
3210102 Technik hodowca zwierzat
3110104 Technik hydrolog
3120101 Technik informatyk
3111001 Technik instrumentów muzycznych
3210103 Technik lesnik
31105
Technik mechanik
3110528 Technik mechanizacji rolnictwa
3110208 Technik melioracji wodnych
3110105 Technik meteorolog
31111 .Technik ochrony srodowiska
3210105 Technik ogrodnik
3220404 Technik ortopeda
31112
Technik poligraf
3111502 Technik przetwórstwa skóry
3210107 Technik rolnik
3210108 Technik rybactwa sródladowego
3110903 Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
31113
Technik technologii drewna
3111504 Technik technologii odziezy
3110910 Technik technologii szkla i ceramiki
31114
Technik technologii zywnosci
3110409 Technik telekomunikacji
3119005 Technik transportu kolejowego
3140403 Technik urzadzen ruchu lotniczego
3110209 Technik urzadzen sanitarnych
3111506 Technik wlókiennik
3220302 Technik zywienia zbiorowego
4220301 Telefonistka
7240401 Telemonter
7430209 Tkacz
2440410 Tlumacz
7220308 Tokarz
7420308 Tokarz w drewnie
7440307
71305
7310304
7420306
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
2450402
3470303
7430702
3220902
3110201
3150204
3110202
3220503
3150205

Rezyser teatralny
Rekawicznik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rybak morski
Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sadownik
Sanitariusz szpitalny
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Sortowacz wlókien
Spawacz
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracowników
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista informacji naukowo -technicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista odnowy biologicznej
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista rehabilitacji ruchowej
Specjalista rekreacji ruchowej
Spedytor
Spiker radiowy
Sportowiec zawodowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Stolarz
Stolarz budowlany
Straznik miejski
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Sufler
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
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2460103
3470407
7130303
7410108
2140106
34402
34403
34404
5169007
7420112
7130501
2350201
2359005
2359007
7330108
7410305
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
11401
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

Trener
Treser
Tynkarz
Ubojowy
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykmdowca na kursach
Wytwórca galanterii
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler
Zmywacz samochodu

5220101
2440201
2140101
2140102
2140104
2430101
4140101
2450201
2450202
2450203
2450301
2450209
2450211
5150201
2110101
3430301
3130103
3130105
4210101
3220901
2459002
2430202
9150201
2210201
5150101
2210202
22101
7310301
5120301
5140101
2110301
3410101
5220103
5139003
3150201
3220301
2419001
2410202
3410102

-

V. Sprawnosc podstawowych ukladów
fizjologii czlowieka
5 - miesniowego

2410203
9150202
24701
1210101
2450304
2450101
7430202
24401
4140202
4130301
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
2110102
3130108
2450103
2110402

- zaburzenia

niewielkiego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do Dracvw zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
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Antykwariusz
Archeolog
Architekt krajobrazu
Architekt obiektów budowlanych
Architekt wnetrz
Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta fotografik
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta muzyk
Artysta plastyk

- projektant

wzornictwa

przemyslowego
Artysta rzezbiarz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora dzwieku
Asystent operatora obrazu
Asystent pocztowy
Asystent weterynaryjny
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Brazownik
Bufetowy (Barman)
<:harakteryzator
<:hemik
Dealer aktywów finansowych
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Dozorca
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dziennikarz
Dziewiarz
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizyk
Fotograf
Fotoreporter
Geofizyk

Podrecznik oceny zawodów zpunktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

2110403
2110405
9140101
7310101
7430603
2440302
2430102
6129001
5140201
4220101
4220102
4210301
6129004
3140201
3150101
344900I
2410101
3140202

Geograf
Geolog
Gospodarz domu
Grawer
Hafciarka
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hostessa
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
3150202 Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
3210201 Instruktor agrotechniczny
3310103 Instruktor nauki jazdy

3210203

Instruktor poradnictwa hodowlano

2210306
7440202
7430305
2140808
4210102
5120302
13101

74104
4210401
4210302
2450306
5110202
3470201
2450212
3150301
42102
312030I
5110204
3140401
4140302

Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kapelusznik
Kartograf
Kasjer
Kelner
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Klasyfikator zywnosci
Kolektor
Komornik sadowy
Kompozytor
Konduktor
Konferansjer
Konserwator dziel sztuki
Kontrolerjakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Kontroler ruchu lotniczego
Korektor

7420401

Koszykarz

7430306
31116
7430502
4210402
5220105
34302
51202
2459004
3460101
7430402
3470202
24406
3420101
3410103

Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Lektor
Logopeda
Makler
Makler papierów wartosciowych

5140106

Manicurzystka

2450506
12201

- zy-

wieniowego
21409
Inzynier automatyki i robotyki
2149001 Inzynier BHP
2149002 Inzynierbiocybernetykii inzynierbiomedyki
2149003 Inzynier biotechnologii
21402
Inzynier budownictwa
2130105 Inzynier budowy systemów komputerowych
21406
Inzynier chemik
2140401 Inzynier elektronik
21403
Inzynier elektryk
2140801 Inzynier geodeta
2141106 Inzynierinzynieriimaterialowej
21410
Inzynier inzynierii srodowiska
2149005 Inzynier kontroli jakosci
2210301 Inzynier lesnictwa
21405
Inzynier mechanik
2140527 Inzynier mechanizacji rolnictwa
2130106 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2141107 Inzynier odlewnik
2149010 Inzynier poligraf
214160 l Inzynier przetwórstwa skóry
2210304 Inzynier rolnictwa
2210305 Inzynier rybactwa
2149012 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
2149014 Inzyniertechnikpomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
21414
Inzynier technologii zywnosci
2140412 Inzynier telekomunikacji
21415
Inzynier transportu
2141603 Inzynier wlókiennik

4110201
2120102
7310102
7310302
2110202
4140103
5210101
245060I
724030I
2430103
2459005
23101
2330101
23201

- plecionkarz

- pedicurzystka

Maszynistka
Matematyk
Mechanik precyzyjny
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Modelka
Montazysta
Monter uslug elektronicznych
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
3310106 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
2330201 Nauczyciel przedszkola
23401
Nauczyciel szkoly specjalnej
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2450308 Rezyser dzwieku
2450507 Rezyser filmowy i telewizyjny
2450510 Rezyser radiowy
2450511 Rezyser teatralny
7440203 Rekawicznik
7440204 Rymarz
2419003 Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
34107
2450218 Scenograf
Sekretarka
41101
34301
Sekretarz administracyjny
2420105 Sedzia
3470505 Sedzia sportowy
2440204 Socjolog
7430105 Sortowacz wlókien
2229004 Specjalista analityki klinicznej
2229005 Specjalista analityki srodowiska
2410401 Specjalista analizy rynku
2410102 Specjalista ds. bankowosci i kredytów
2410402 Specjalista ds. eksportu / importu
2410103 Specjalista ds. finansów
2410403 Specjalista ds. handlu wewnetrznego
2419004 Specjalista ds. konsultingu
2410404 Specjalista ds. kontaktów z mediami
2410104 Specjalista ds. nadzoru i rewizji
24103
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
24407
Specjalista pracy socjalnej
3420203 Spedytor
3470205 Spiker radiowy
5220110 Sprzedawca w handlu hurtowym
5220111 Sprzedawca w stacji paliw
21202
Statystyk
4110203 Stenograf
5169004 Straznik ochrony srodowiska
3479003 Sufler
2410190 Syndyk
9130210 Szaleciarz
9150205 Szatniarz
7420404 Szczotkarz
7440307 Szewc
7310304 Szlifierz
7430605 Szwaczka
7330105 Szyldziarz
7220205 Slusarz
3220902 Technik analityki medycznej
3110201 Technik architekt
3150204 Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
31106
Technik chemik
3220503 Technik dentystyczny

2359003 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
2420102 Notariusz
7440302 Obuwnik
2450604 Operator kamery
2450605 Operator obrazu
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
3120201 Operator sprzetu komputerowego
4110301 Operator wprowadzania danych
5130101 Opiekunka dziecieca
5130204 Opiekunka w domach opieki spolecznej
7310103 Optyk mechanik
3220401 Optyk okularowy
3410401 Organizator konferencji i szkolen
3410402 Organizator obslugi turystycznej
3410403 Organizator uslug hotelarskich
4220103 Organizator widowni
7310104 Ortopeda mechanik
7330102 Pamiatkarz
9150203 Parkingowy
2359004 Pedagog szkolny
5110301 Pilot wycieczek
3470302 Piosenkarz
2450105 Pisarz
34701
Plastyk
4210303 Poborca skarbowy
2440303 Politolog
5130205 Pomoc dentystyczna
9130101 Pomoc domowa
9130205 Pomoc kuchenna
9150204 Portier
3420301 Posrednik pracy
3410301 Posrednik w handlu nieruchomosciami
7310303 Pozlotnik
4220104 Pracownik informacji turystycznej
4210501 Pracownik lombardu
3460102 Pracownik opieki spolecznej
3460103 Pracownik socjalny
51403
Pracownik zakladu pogrzebowego
2429002 Prawnik (teoretyk)
5139005 Preparator medyczny
3470204 Prezenter telewizyjny
6120201 Producent drobiu
21302
Programista
2130108 Projektant systemów komputerowych
2420103 Prokurator
5110302 Przewodnik turystyczny
7430103 Przedzarz
24405
Psycholog
6120302 Pszczelarz
2420104 Radca prawny
2450606 Realizator dzwieku
2450607 Realizator programów telewizyjnych
2450609 Realizator swiatla
4220201 Recepcjonista
2450106 Redaktor programowy
2450107 Redaktor wydawniczy edytor
41202
Referent - technik ekonomista
4120104 Referent ksiegowosci
5110206 Rewizor pociagów

-

-
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3150205 Technikdozymetrystapromieniowania

11401
7320307
7320308
7310105

jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik geofizyk
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik przetwórstwa skóry
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca galanterii
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz

7310306

Zlotnik

3110401
3110301
3220801
3110102
3120101
3111001
3210103
31105
3110528
3110105
31111
3220404
31112
3111502
31113
3111504
3110910
31114
3110409
3119005
3140403
3110209
3111506
3220302
4220301
7240401
7430209
2440410
2140106
34402
34403
34404
7420112
7130501
2350201
2359005
2359007
7330108
7330109
7330111
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205

V. Sprawnosc podstawowych ukladów
fizjologii

czlowieka

5 - miesniowego

- zaburzenia

duzego stopnia
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
2430101 Archiwista
414010l Archiwista zakladowy
5150201 Astrolog
3430301 Asystent ds. statystyki
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
2210201 Biochemik
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
3410101 Dealer aktywów finansowych
2410202 Doradca pracy
3410102 Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
2410203 Doradca zawodowy
9150202 Dozorca
24701
Duchowny chrzescijanski
2450101 Dziennikarz
24401
Ekonomista
2440401 Filolog
2440301 Filozof
3130108 Fotograf
2110405 Geolog
2440302 Historyk
2430102 Historyk sztuki
4220101 Informator handlowy
4220102 Informator ruchu pasazerskiego
3210203

2149001
2149002
2149003
2130105

-

2149005
2130106

-jubiler

2149012
2149014
21414
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Instruktor

poradnictwa

hodowlano

- zy-

wieniowego
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier kontrolijakosci
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii zywnosci
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21415
Inzynier transportu
4210102 Kasjer
2450506 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
4210401 Kolektor
3470201 Konferansjer
42102
Kontroler obrotu pienieznego
4140302 Korektor
34302
Ksiegowy
2459004 Kulturoznawca
3470202 Lektor
24406
Logopeda
3420101 Makler
3410 103 Makler papierów wartosciowych
2120102 Matematyk
4140103 Mlodszy bibliotekarz
2450601 Montazysta
2430103 Muzealnik
2459005 Muzykolog
23101
Nauczyciel akademicki
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
4110301 Operator wprowadzania danych
3220401 Optyk okularowy
4220103 Organizator widowni
9150203 Parkingowy
3470302 Piosenkarz
2450105 Pisarz
34701
Plastyk
2440303 Politolog
3420301 Posrednik pracy
4220104 Pracownik informacji turystycznej
4210501 Pracownik lombardu
3470204 Prezenter telewizyjny
21302
Programista
2130108 Projektant systemów komputerowych
24405
Psycholog
2450606 Realizator dzwieku
2450607 Realizator programów telewizyjnych
2450609 Realizator swiatla
4220201 Recepcjonista
2450107 Redaktor wydawniczy edytor
41202
Referent technik ekonomista
4120104 Referent ksiegowosci
2450507 Rezyser filmowy i telewizyjny
2450510 Rezyser radiowy
2450511 Rezyser teatralny
34107
Rzeczoznawca
34301
Sekretarz administracyjny
2440204 Socjolog
2229004 Specjalista analityki klinicznej
2410 102 Specjalista ds. bankowosci i kredytów
2410103 Specjalista ds. finansów
2410104 Specjalista ds. nadzoru i rewizji
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
3470205 Spiker radiowy

-

21202
4110203
3479003
9150205
3220902
3150204
3220503
3220801
3220302
4220301
2440410
34402
34403
34404
7130501
2350201

V. Sprawnosc podstawowych
fizjologii czlowieka
6

- kostno-stawowego - zaburzenia
niewielkiego stopnia

-
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-

ukladów

Nie ma przeciwwskazan do Dracvw zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent cleanngowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwanusz
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450301 Artysta muzyk
2450209 Artysta plastyk projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
4210101 Asystent pocztowy

-

-

Statystyk
Stenograf
Sufler
Szatniarz
Technik analityki medycznej
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik dentystyczny
Technik farmaceutyczny
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Tlumacz
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Witrazysta
Wizytator
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2459002
2430202
9150201
2210201
5150101
2210202
22101
5150102
731030 l
7320101
5140101
2110301
3410101
5220103
5139003
3150201
3220301
2419001
2410202
3410102
2410203
414020 l
9150202
24701
1210101
2450101
7430202
24401
4140202
4130301
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
2110102
3130108
2110402
2110403
2110405
9140101
7310101
7430603
2440302
2430102
6129001
3470405
4220101
4220102
4210301
6129004
314020 l
3150101
344900 l
2410101
3140202
3150202

Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Biomasazysta
Brazownik
Ceramik
Charakteryzator
Chemik
Dealer aktywów finansowych
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dziennikarz
Dziewiarz
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizyk
Fotograf
Geofizyk
Geograf
Geolog
Gospodarz domu
Grawer
Hafciarka
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy

3210201 Instruktor agrotechniczny
3310103 Instruktor nauki jazdy
3210203 Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
21409
Inzynier automatyki i robotyki
2149001 Inzynier BHP
2149002 Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
2149003 Inzynier biotechnologii
21402
Inzynier budownictwa
2130105 Inzynier budowy systemów komputerowych
21406
Inzynier chemik
214040l Inzynier elektronik
21403
Inzynier elektryk
2140801 Inzynier geodeta
2141101 Inzynier hutnik (metalurgii)
2141106 Inzynier inzynierii materialowej
21410
Inzynier inzynierii srodowiska
2149005 Inzynier kontrolijakosci
221030l Inzynier lesnictwa
21405
Inzynier mechanik
2140527 Inzynier mechanizacji rolnictwa
2130106 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2141107 Inzynier odlewnik
2149010 Inzynier poligraf
214160l Inzynier przetwórstwa skóry
2210304 Inzynier rolnictwa
2210305 Inzynier rybactwa
2149012 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
2149014 Inzynier technik pomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
21414
Inzynier technologii zywnosci
2140412 Inzynier telekomunikacji
21415
Inzynier transportu
2141603 Inzynier wlókiennik
2210306 Inzynier zootechnik
7440202 Kaletnik
7430305 Kapelusznik
2140808 Kartograf
4210102 Kasjer
13101
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
2450506 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
12201
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
4210401 Kolektor
4210302 Komornik sadowy
2450306 Kompozytor
5110202 Konduktor
3470201 Konferansjer
2450212 Konserwator dziel sztuki
3150301 Kontrolerjakosci wyrobów / produkcji
42102
Kontroler obrotu pienieznego
312030l Kontroler robotów przemyslowych
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5110204
3140401
4140302
5140105
7420401
7430306
31116
7430502
4210402
5220105
34302
2459004
3460101
7430402
22201
22202
3470202
24406
3420101
3410103
5140106
4110201
2120102
3140502
7310102
7310302
2110202
4140103
2450601
72402
7310202
7240301
2430103
2459005
23101
2330101
23201
3310106
2330201
23401
2359003
2420102
7440302
2450604
2450605
4110202
3120201
31302
4110301
5130101
5130204
7310103
3220401
3410401
3410402
3410403
4220103

7310104
9320201
7330102
9150203
2359004
3470302
2450105
34701
4210303
2440303
5130205
9150204
342030]
34]030]
7310303
4220104
4210501
3460102
3460103
51403
2429002
5139005
3470204
6120201
21302
2130108
2420103
7430103
24405
6120302
2420104
2450606
3130111
2450607
2450609
4220201
2450106
2450107
41202
4]20104
5110206
2450308
2450507
24505]0
2450511
7440203
7440204
2419003
34107
2450218
41101
34301
2420105
3470505
2440204
7430105
2229004
2229005
2410401
2410102

Kontroler ruchu
Kontroler ruchu lotniczego
Korektor
Kosmetyczka
Koszykarz plecionkarz
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Lekarz
Lekarz dentysta
Lektor
Logopeda
Makler
Makler papierów wartosciowych
Manicurzystka - pedicurzystka
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik precyzyjny
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Montazysta
Monter elektronik
Monter instrumentów muzycznych
Monter uslug elektronicznych
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczycie] nauczania poczatkowego
Nauczycie] nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel przedszkola
Nauczycie] szkoly specjalnej
Nauczycie] w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Obuwnik
Operator kamery
Operator obrazu
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator wprowadzania danych
Opiekunka dziecieca
Opiekunka w domach opieki spolecznej
Optyk - mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni

-
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Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Politolog
Pomoc dentystyczna
Portier
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przedzarz
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator programów telewizyjnych
Realizator swiatla
Recepcjonista
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy edytor
Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewizor pociagów
Rezyser dzwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicznik
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Sortowacz wlókien
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów

-

-

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103
2410105
2410205
2410206
2410 106
2430204
23501
2410405
24407
3420203
3470205
5220110
5220111
21202
4110203
5169004
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
7310304
7430605
7330105
7220205
3220902
3110201
3150204
31106
3220503
3150205
3110401
3130301
3110301
3220801
3110101
3110102
3210102
3120101
3111001
3210103
31105
3110105
31111
3210105
3220404
31112
3119003

3210107 Technik rolnik
3110903 Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
31113
Technik technologii drewna
3111504 Technik technologii odziezy
3110910 Technik technologii szkla i ceramiki
31114
Technik technologii zywnosci
3110409 Technik telekomunikacji
3119005 Technik transportu kolejowego
3140403 Technik urzadzen ruchu lotniczego
3110209 Technik urzadzen sanitarnych
3111506 Technik wlókiennik
3220302 Technik zywienia zbiorowego
4220301 Telefonistka
7240401 Telemonter
7430209 Tkacz
2440410 Tlumacz
2140106 Urbanista
34402
Urzednik ds. podatków
34403
Urzednik ds. przyznawania zasilków
34404
Urzednik organów udzielajacych licencji
7130501 Witrazysta
2350201 Wizytator
2359005 Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
2359007 Wykladowca na kursach
7330108 Wytwórca galanteni
7330109 Wytwórca opakowan z papieru i tektur
7330111 Zabawkarz
3410601 Zaopatrzeniowiec
1210204 Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
1210202 Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
1210203 Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
1210205 Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
11401
Zawodowy dzialacz
7320307 Zdobnik ceramiki
7320308 Zdobnik szkla
7310105 Zegarmistrz
7310306 Zlotnik jubiler

Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracowników
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista pracy socjalnej
Spedytor
Spiker radiowy
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Straznik ochrony srodowiska
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szlifierz
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik chemik
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik hodowca zwierzat
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik pozarnictwa

-

v. Sprawnosc podstawowych ukladów
fizjologii czlowieka
6

- kostno-stawowego- zaburzenia
duzego stopnia

Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
3420202 Agent cleanngowy
3429001 Agent reklamy
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
5220101 Antykwariusz
2440201 Archeolog
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2140104
2430101
4140101
2450202
2450203
2450209
5150201
2110101
2459002
2430202
9150201
2110301
3410101
2419001
2410203
9150202
1210101
24401
2440401
2440301
2110102
2110403
7430603
2440302
2430102
4220101
4220102
2410101
2130105
2140401
2130106
13101
2450506
12201
4210401
2450306
34302
2459004
3470202
24406
2120102
2430103
2459005
4220103
9150203
3470302
2450105
2440303
4220104
4210501
2429002
21302
2130108
24405

2420104
2450606
2450106
2450107
2450308
2450510
7440203
2419003
2440204
2410401
2410 102
2410103
2410104
24103

Architekt wnetrz
Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta plastyk - projektant wzornictwa
przemyslowego
Astrolog
Astronom
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Chemik
Dealer aktywów finansowych
Doradca podatkowy
Doradca zawodowy
Dozorca
Dyrektor generalny (naczelny)
Ekonomista
Filolog
Filozof
Fizyk
Geograf
Hafciarka
Historyk
Historyk sztuki
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inspektor kontroli skarbowej
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier elektronik
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Kolektor
Kompozytor
Ksiegowy
Kulturoznawca
Lektor
Logopeda
Matematyk
Muzealnik
Muzykolog
Organizator widowni
Parkingowy
Piosenkarz
Pisarz
Politolog
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Prawnik (teoretyk)
Programista
Projektant systemów komputerowych
Psycholog

2410105
2410205
2410206
2430204
3470205
21202
5169004
3479003
9150205
7330105
3150204
3119003
4220301
7240401
2440410
34403
34404
7130501
1210204
1210202
1210203
1210205
11401

Redaktor wydawniczy

- edytor

Rezyser dzwieku
Rezyser radiowy
Rekawicznik
Rzecznik patentowy
Socjolog
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracowników
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
Spiker radiowy
Statystyk
Straznik ochrony srodowiska
Sufler
Szatniarz
Szyldziarz
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik pozarnictwa
Telefonistka
Telemonter
Tlumacz
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Witrazysta
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz

VI. Sprawnosci psychiczne czlowieka
1 ': uposledzenie umyslowe
- umiarkowane
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
9330301 Doker
7420401 Koszykarz - plecionkarz
9160101 Ladowacz nieczystosci
932020 l Pakowacz reczny
9130101 Pomoc domowa
9130205 Pomoc kuchenna
9130303 Prasowaczka
9130210 Szaleciarz
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Radca prawny
Realizator dzwieku
Redaktor programowy
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9150205
7420404
7420112
9160202
9140203

Szatniarz
Szczotkarz
Wikliniarz
Zamiatacz
Zmywaczsamochodu

VI. Sprawnosci
1

psychiczne

61102
6119001
9320201
7330102
9150203
7410203
9130101
9130205
7130202
7310303
51403
9130303
6120201
7410105

Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Piekarz
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Posadzkarz
Pozlotnik
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Producent drobiu
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
7430103 Przedzarz
6120302 Pszczelarz
7440203 Rekawicznik
71205
Robotnik budownictwa wodnego
74201
Robotnik przygotowujacy drewno
6119004 Robotnik w gospodarstwie rolnym
6110101 Rolnik upraw polowych
6150102 Rybak sródladowy
7440204 Rymarz
6110302 Sadownik
5130207 Sanitariusz szpitalny
7430105 Sortowacz wlókien
7210202 Spawacz
3470506 Sportowiec zawodowy
9130208 Sprzataczka
7120304 Stolarz budowlany
9130210 Szaleciarz
9150205 Szatniarz
7420404 Szczotkarz
7440307 Szewc
Szklarz
71305
7310304 Szlifierz
7420306 Szlifierz materialów drzewnych
7430605 Szwaczka
7330105 Szyldziarz
7430702 Tapicer
7430209 Tkacz
7130303 Tynkarz
7410108 Ubojowy
7420112 Wikliniarz
7130501 Witrazysta
7330108 Wytwórca galanterii
7410305 Wytwórca napojów chlodzacych
7330109 Wytwórca opakowan z papieru i tektur
7330111 Zabawkarz
5130209 Zabiegowy balneologiczny
9160202 Zamiatacz
7320307 Zdobnik ceramiki
7320308 Zdobnik szkla
9140203 Zmywacz samochodu

czlowieka

- uposledzenie

umyslowe - lekkie
Nie ma przeciwwskazan do pracv w zawodach:
7120201 Betoniarz
7120205 Betoniarz zbrojarz
9150201 Bileter
5150101 Bioenergoterapeuta
5150102 Biomasazysta
7210301 Blacharz
7310301 Brazownik
7120401 Brukarz
7320101 Ceramik
7120301 Ciesla
7410201 Cukiernik (ciastkarz)
9330301 Doker
9150202 Dozorca
7430202 Dziewiarz
3470501 Dzokej
7210101 Formierz reczny
7320202 Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
7220303 Frezer
7420302 Frezer drewna
7440101 Garbarz skór
7410101 Garmazer
7310101 Grawer
7430603 Hafciarka
6129001 Hodowca ptaków
61201
Hodowca zwierzat
7320203 Hutnik - dmuchacz szkla
6129004 Inseminator
73405
Introligator
71102
Kamieniarz
7420401 Koszykarz - plecionkarz
7430502 Krojczy
Kucharz
51202
7410301 Kwasiarz warzyw
7140201 Lakiernik wyrobów drzewnych
7210102 Ludwisarz
9160101 Ladowacz nieczystosci
9130301 Maglarz
7140101 Malarz budowlany
7410102 Masarz
7310302 Metaloplastyk
7410302 Mlynarz
72402
Monter elektronik
71304
Monter izolacji budowlanych
72104
Monter konstrukcji metalowych
7120404 Monter nawierzchni
71201
Murarz
7440302 Obuwnik
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7210301
731030l
7120401
7320101
5140101
2110301
2450401
7410201
5139003
3150201
9330301
4140201
9150202
2450304
2450101
7430202
24401
4140202
4130301
2440202
2440401
2440301
2110102
7210101
7320202

Po DrZVstosowaniustanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
9140101 Gospodarz domu
7440202 Kaletnik
7430305 Kapelusznik
7220102 Kowal
7430306 Krawiec
8280 I
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
7129003 Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
8290101 Monter rowerów i wózków
82803
Monter sprzetu elektronicznego
9150204 Portier
7420203 Stolarz
7220205 Slusarz
7220206 Slusarz narzedziowy
7420308 Tokarz w drewnie

VI. Sprawnosci

psychiczne czlowieka

2 - zaburzenia psychiki - zaburzenia
nerwicowe
Nie ma orzeciwwskazan do oracy w zawodach:
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2450501 Aktor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140 l 04 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450301 Artysta muzyk
2450209 Artysta plastyk - projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
4210101 Asystent pocztowy
3220901 Asystent weterynaryjny
7120201 Betoniarz
7120205 Betoniarz zbrojarz
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
2210201 Biochemik
2210202 Biofizyk
22101
Biolog

3130108
2450103
7220303
7440101
7410101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7430603
7220101
2440302
2430102
6129001
61201
7320203
4220101
6129004
3150101
3150202
3470504
73405
2149001
2149002
2149003
2130105
221030 l
2130106
2149010
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Blacharz
Brazownik
Brukarz
Ceramik
Charakteryzator
Chemik
Choreograf
Cukiernik (ciastkarz)
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Doker
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dyrygent
Dziennikarz
Dziewiarz
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Etnograf / Etnolog
Filolog
Filozof
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Garbarz skór
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hutnik

- dmuchacz

szkla

Informator handlowy
Inseminator
Inspektor budowlany
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier lesnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier poligraf
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2141601
2210304
2210305
2149014
21413
21414
2141603
2210306
7440202
71102
7430305
2140808
74104
7140302
2450306
7129001
2450212
315030 l
4140302
7420401
7220102
7430306
31116
7430502
5220 l 05
34302
51202
2459004
7430402
7410301
7140202
7140201
3470202
7210102
9160 101
41301
9130301
7140101
7140104
8310202
8250104
4110201
2120102
7310302
2110202
4140103
7410302
5210101
2450601
7130603
7310202
71304
72104
7120404
7129003
82803
71201
2430103

2459005
7210501
7440302
61102
6119001
4110202
3120201
31302

Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kamieniarz
Kapelusznik
Kartograf
Klasyfikator zywnosci
Kominiarz
Kompozytor
Konserwator budynk6w
Konserwator dziel sztuki
Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
Korektor
Koszykarz plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Ksiegarz
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lektor
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manewrowy
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynistka
Matematyk
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Montazysta
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrument6w muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanych element6w
budowlanych
Monter sprzetu elektronicznego
Murarz
Muzealnik

4110301
7310103
3220401
4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
7410203
2450105
34701
2440303
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
7310303
51403
9130303
2429002
5139005
6120201
21302
2130108
7410105

-

6120302
2450606
3130111
2450607
2450609
2450106
2450107
41202
4120104
8310206
2450308
7440203
71205
74201
6119004
6110101
6150102
7440204
2419003
6110302
2450218
41101
34301
3470505
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Muzykolog
Nurek
Obuwnik
Ogrodnik
Ogrodnik teren6w zieleni
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator wprowadzania danych
Optyk mechanik
Optyk okularowy
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Piekarz
Pisarz
Plastyk
Politolog
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Pozlotnik
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Producent drobiu
Programista
Projektant system6w komputerowych
przetw6rca ryb (Robotnik w przetw6rstwie ryb)
Pszczelarz
Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator program6w telewizyjnych
Realizator swiatla
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy edytor
Referent - technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego
Rezyser dzwieku
Rekawicznik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentowy
Sadownik
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia sportowy

-

-
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2440204
7430105
7210202
2229004
2229005
2410401
2410402
2410403
2410105
2430204
2229008
3470506
9130208
21202
4110203
3479003
9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7420306
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
2450402
7430702
3220902
3110201
3150204
3110202
3150205
3110401
3110301
3220801
3110101
3110102
3110103
3210102
3110104
3120101
3111001
3210103
31105
3110528
3110208
3110105
31111
3210105
3220404
31112
3111502
3210107
3210108

3110903 Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
31113
Technik technologii drewna
3111504 Technik technologii odziezy
3110910 Technik technologii szkla i ceramiki
31114
Technik technologii zywnosci
3110409 Technik telekomunikacji
3110209 Technik urzadzen sanitarnych
3111506 Technik wlókiennik
7430209 Tkacz
2440410 Tlumacz
7220308 Tokarz
7420308 Tokarz w drewnie
7130303 Tynkarz
7420112 Wikliniarz
7130501 Witrazysta
7330108 Wytwórca galanterii
7410305 Wytwórca napojów chlodzacych
7330109 Wytwórca opakowan z papieru i tektur
7330111 Zabawkarz
9160202 Zamiatacz
11401
Zawodowy dzialacz
7320307 Zdobnik ceramiki
7320308 Zdobnik szkla
9140203 Zmywacz samochodu

Socjolog
Sortowacz wlókien
Spawacz
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
Specjalista rehabilitacji ruchowej
Sportowiec zawodowy
Sprzataczka
Statystyk
Stenograf
Sufler
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz / tancerka
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik hodowca zwierzat
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego

VII.Cechy ogólne
1 - budowa ciala - slaba
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3470401 Akrobata
2450501 Aktor
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450301 Artysta muzyk
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-

7130201
9140101
7310101
7430603
2440302
2430102
6129001
5140201
3470405
4220101
4220 l 02
4210301
6129004
314020 l
3150101
3449001
2410101
3140202

2450209 Artysta plastyk projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130 103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
4210101 Asystent pocztowy
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
2210201 Biochemik
5150101 Bioenergoterapeuta
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
7310301 Brazownik
5120301 Bufetowy (Barman)
7320101 Ceramik
5140101 Charakteryzator
2110301 Chemik
2450401 Choreograf
7410201 Cukiernik (ciastkarz)
3410101 Dealer aktywów finansowych
5220103 Demonstrator wyrobów (prezenter)
5139003 Dezynsektor
3220301 Dietetyk
2419001 Doradca podatkowy
2410202 Doradca pracy
3410102 Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
2410203 Doradca zawodowy
9150202 Dozorca
7120402 Dróznik
24701
Duchowny chrzescijanski
1210101 Dyrektor generalny (naczelny)
2450304 Dyrygent
8310201 Dyzurny ruchu kolejowego
2450101 Dziennikarz
7430202 Dziewiarz
3470501 Dzokej
24401
Ekonomista
4140202 Ekspedient pocztowy
81601
Elektroenergetyk
7240101 Elektromechanik
7240108 Elektromonter
7240501 Elektromonter linii elektrycznych
2229002 Epidemiolog
2440202 Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
22204
2440401 Filolog
2440301 Filozof
2110102 Fizyk
3130108 Fotograf
2450103 Fotoreporter
5140102 Fryzjer
7410 10l Garmazer
2110402 Geofizyk
2110403 Geograf
2110405 Geolog

3150202
3210201
3140301
3310103
3210203
73405
21409
2149001
2149002
2149003
21402
2130105
21406
2140401
21403
2140801
21407
2141101
2141106
21410
2149005
221030 l
21405
2140527
2130106
2149010
214160 l
2210304
2210305
2149012
2149014
21412
21413
21414
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Glazurnik
Gospodarz domu
Grawer
Hafciarka
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hostessa
Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent.
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor lotniczy
Instruktor nauki jazdy
Instruktor poradnictwa hodowlano -zywieniowego
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budownictwa
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier górnik
Inzynier hutnik (metalurgii)
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontrolijakosci
Inzynierlesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier poligraf
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii drewna
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier technologii zywnosci
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2140412
21415
2141603
2210306
7440202
7430305
2140808
4210102
5120302
832
13101
2450506
12201
74104
4210401
7140302
4210302
2450306
3470201
2450212
3150301
42102
3120301
5110204
3140401
4140302
5140105
7420401
7430306
31116
7430502
4210402
5220l 05
34302
51202
2459004
3460101
7430402
7410301
7140202
7140201
22201
22202
3470202
24406
9130301
3420101
3410l 03
7140104
5140106
8310101
82502
8250103
8250104
4110201
2120102
7310102

7310302
2110202
4140103
7410302
5210101
2450601
82802

Inzynier telekomunikacji
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kapelusznik
Kartograf
Kasjer
Kelner
Kierowca
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
KlasyfIkator zywnosci
Kolektor
Kominiarz
Komornik sadowy
Kompozytor
Konferansjer
Konserwator dziel sztuki
Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Kontroler ruchu lotniczego
Korektor
Kosmetyczka
Koszykarz

72402
7310202
82801
7120404
8290101
82803
7240301
2430103
2459005
23101
2330101
23201
3310106
2330201
23401
2359003
2420102
7440302
61102
6119001
2450604
8330205
82503

- plecionkarz

Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz
Lekarz dentysta
Lektor
Logopeda
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz tapeciarz
Manicurzystka pedicurzystka
Maszynista
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik precyzyjny

826
821
827
2450605
81603
4110202
8330201
3120201
81502
81503

-

822
81402-3
31302
4110301
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Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter elektronik
Monter instrumentów muzycznych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter nawierzchni
Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel szkoly specjalnej
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Obuwnik
Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Operator kamery
Operator koparki
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
Operator obrazu
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator sprzetu do robót ziemnych
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator wprowadzania danych
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5130101
7310103
3220401
3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
2359004
7410203
32301
5110301
3470302
2450105
34701
4210303
2440303
3230201
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
3460102
3460103
9130303
2429002
5139005
3470204
6120201
21302
2130108
2420103
7430103
24405
6120302
2420104
2450606
3130111
2450607
2450609
4220201
2450106
2450107
41202
4120104
8310206
2450308
2450507

2450510
2450511
7440203
7440204
2419003
34107
2450218
41101
34301
2420105
3470505
2440204
7430105
2229004
2229005
2410401
2410102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103

Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Opiekunka dziecieca
Optyk - mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Piekarz
Pielegniarka
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant system6w komputerowych
Prokurator
Przedzarz
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator program6w telewizyjnych
Realizator swiatla
Recepcjonista
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy - edytor
Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego
Rezyser dzwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny

2410105
2410205
2410206
2410 106
2430204
23501
2410405
24407
3420203
3470205
9130208
5220110
5220111
21202
4110203
5110103
5110101
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7220306
7430605
7330105
2450402
3470303
7430702
3220902

-
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Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicznik
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Sortowacz wlókien
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finans6w
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontakt6w z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracownik6w
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista pracy socjalnej
Spedytor
Spiker radiowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Steward statku morskiego
Stewardesa
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Tancerz / tancerka
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
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3110201
3150204
31106
3220503
3150205
3110401
3130301
3110301
3220801
3120101
3111001
3110105
31111
3210105
3220404
31112
31113
3111504
3110910
31114
3110409
3119005
3111506
3220302
4220301
7240401
7430209
2440410
2460103
3470407
2140106
34402
34403
34404
7420112
7130501
2350201
2359005
2359007
7330108
7410305
7330109
7330111
9160202
1210204
1210202

Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik chemik
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik wlókiennik
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz
Trener
Treser
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca galanterii
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zamiatacz
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo

VII. Cechy ogólne
1 - budowa ciala - przecietna
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3470401 Akrobata
2450501 Aktor
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450301 Artysta muzyk
2450209 Artysta plastyk - projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
4210101 Asystent pocztowy
3220901 Asystent weterynaryjny
7120201 Betoniarz
7120205 Betoniarz zbrojarz
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
2210201 Biochemik
5150101 Bioenergoterapeuta
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
7210301 Blacharz
7310301 Brazownik
7120401 Brukarz
5120301 Bufetowy (Barman)
7320101 Ceramik
5140101 Charakteryzator
2110301 Chemik

- administracyjnych

1210203 Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
1210205 Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
11401
Zawodowy dzialacz
7320307 Zdobnik ceramiki
7320308 Zdobnik szkla
7310105 Zegarmistrz
7310306 Zlotnik - jubiler
9140203 Zmywacz samochodu
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2450401
7120301
7410201
3410101

Choreograf
Ciesla
Cukiernik (ciastkarz)
Dealer aktywów finansowych

7130101

Dekarz

5220103
3450301
5139003
3150201
3220301
9330301
2419001
2410202
3410102

Demonstrator wyrobów (prezenter)
Detektyw
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Fannaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Fonnierz reczny
Fonnowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Gannazer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki

2410203
414020 I
9150202
7120402
24701
1210101
2450304
831020I
2450101
7430202
3470501
24401
4140202
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
3220601
2110102
7210101
7320202
3130108
2450103
7220303
7420302
5140102
7440101
7410101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7310101
7430603
7220101
2440302
2430102

6129001 Hodowca ptaków
61201
Hodowca zwierzat
5140201 Hostessa

- blacharz

- dmuchacz

7320203

Hutnik

3470405
4220101
4220I02
4210301
6129004
314020l
3150101
344900 I
2410101
3140202

Iluzjonista
Informator handlowy

szkla

Infonnatorruchupasazerskiego

3210201
3140301
3310103

Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor lotniczy
Instruktor naukijazdy

3210203

Instruktor poradnictwa hodowlano

3150202

- zy-

wieniowego
3470504 Instruktor sportu
73405
Introligator
21409
Inzynier automatyki i robotyki
2149001 Inzynier BHP
2149002 Inzynierbiocybernetykii inzynierbiomedyki
2149003 Inzynier biotechnologii
21402 Inzynier budownictwa
2130105 Inzynier budowy systemów komputerowych
21406
Inzynier chemik
214040l Inzynier elektronik
21403
Inzynier elektryk
214080l Inzynier geodeta
21407
Inzynier górnik
21411OI Inzynier hutnik (metalurgii)
2141106 Inzynier inzynierii materialowej
21410
Inzynier inzynierii srodowiska
2149005 Inzynier kontrolijakosci
221030 I Inzynier lesnictwa
21405
Inzynier mechanik
2140527 Inzynier mechanizacji rolnictwa
2130 I06 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2141107 Inzynier odlewnik
2149010 Inzynierpoligraf
2149011 Inzynierpozarnictwa
214160 I Inzynier przetwórstwa skóry
2210304 Inzynier rolnictwa
2210305 Inzynier rybactwa
2149012 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
2149014 Inzyniertechnikpomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
21414
Inzynier technologii zywnosci
2140412 Inzynier telekomunikacji
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21415
2141603
2210306
7440202
7430305
3140204
2140808
4210102
5120302
832
13101
2450506
3140205
12201
74104
4210401
7140302
4210302
2450306
5110202
3470201
7129001
2450212
3150301
42102
3120301
5110204
3140401
4140302
5140105
7420401
7430306
31116
7430502
4210402
5220105
34302
51202
2459004
3460101
7430402
7410301
7140202
7140201
22201
22202
2220301
3470202
24406
7210102
9160101
41301
9130301
3420101
3410103
7140101
7140104

8310202
5140106
8340103
8340104
7410102
3220602
8310101
83303

Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kapelusznik
Kapitan statku morskiego
Kartograf
Kasjer
Kelner
Kierowca
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik statku zeglugi sródladowej
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Klasyfikator zywnosci
Kolektor
Kominiarz
Komornik sadowy
Kompozytor
Konduktor
Konferansjer
Konserwator budynków
Konserwator dziel sztuki
Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Kontroler ruchu lotniczego
Korektor
Kosmetyczka
Koszykarz plecionkarz
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz weterynarii
Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
MakIer
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz

82502
8250103
8250104
81602
4110201
2120102
3140502
7230301
72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140103
7410302
5210101
2450601
82802
72402
7130603
7310202
71304
72104
82801

-

7120404
7129003
8290101
82803
7240301
71201
2430103
2459005
23101
2330101
23201
3310106
2330201
23401
2359003
2420102
7210501
7440302
3140101
3140102
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Manewrowy
Manicurzystka pedicurzystka
Marynarz statku morskiego
Marynarz zeglugi sródladowej
Masarz
Masazysta
Maszynista

-

Maszynista maszyn dzwigowo

- trans-

portowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Murarz
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel szkoly specjalnej
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Nurek
Obuwnik
Oficer elektryk statku morskiego
Oficer mechanik statku morskiego
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3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
2359004
7410203
32301
3140307
3140207
5110301
3470302
2450105
34701
4210303
34501
2440303
3230201
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
3460102
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204
6120201
21302
2130108
2420103
7410105

3140103 Oficer mechanik statku zeglugi sródladowej
3140206 Oficer pokladowy statku morskiego
61102
Ogrodnik
6119001 Ogrodnik terenów zieleni
2450604 Operator kamery
8330205 Operator koparki
82503
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
826
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
82401
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
82301
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
821
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
827
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
81101
Operator maszyn górniczych
81102
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
812
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
2450605 Operator obrazu
81603
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
83301
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
8330201 Operator sprzetu do robót ziemnych
3120201 Operator sprzetu komputerowego
81506
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
81502
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
81401
Operator urzadzen do obróbki drewna
81503
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
822
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
813
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
81505
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
81402-3 Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
31302
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
8 I 103
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innnych surowców
4110301 Operator wprowadzania danych
817
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
5130101 Opiekunka dziecieca
5130204 Opiekunka w domach opieki spolecznej
7310103 Optyk - mechanik
3220401 Optyk okularowy

5110302
7430103
24405
6120302
2420104
5160404
2450606
3130111
2450607
2450609
4220201
2450106
2450107
41202
4120104
8310206
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Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Piekarz
Pielegniarka
Pilot
Pilot morski
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Policjant
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
Przewodnik turystyczny
Przedzarz
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Ratownik wodny
Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator programów telewizyjnych
Realizator swiatla
Recepcjonista
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy edytor
Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego

-

-
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Stolarz
Stolarz budowlany
Straznik ochrony srodowiska
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz / tancerka
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik chemik
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
3110401 Technik elektronik
3130301 Technik elektroradiolog
3110301 Technik elektryk
3220801 Technik farmaceutyczny
3110101 Technik geodeta
3110102 Technik geofizyk
3110103 Technik geolog
3110701 Technik górnik
3210102 Technik hodowca zwierzat
3110801 Technik hutnik
3110104 Technik hydrolog
3120101 Technik informatyk
3111001 Technik instrumentów muzycznych
3210103 Technik lesnik
Technik mechanik
31105
3110528 Technik mechanizacji rolnictwa
3110208 Technik melioracji wodnych
3110105 Technik meteorolog
3llll
Technik ochrony srodowiska
3110803 Technik odlewnik
3210105 Technik ogrodnik
3220404 Technik ortopeda
31112
Technik poligraf
3119003 Technik pozarnictwa
3111502 Technik przetwórstwa skóry
3210107 Technik rolnik
3210108 Technik rybactwa sródladowego
3110903 Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
31113
Technik technologii drewna
3111504 Technik technologii odziezy
3ll091O Technik technologii szkla i ceramiki

7420203
7120304
5169004
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7420306
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
2450402
3470303
7430702
3220902
3110201
3150204
3110202
31106
3220503
3150205

5ll 0206
2450308
2450507
2450510
2450511
7440203
71205
74201
6119004
6110101
6150201
6150102
7440204
2419003
34107
6110302
2450218
41101
34301
2420105
3470505
2440204
7430105
7210202
2229004
2229005
2410401
2410 102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103

Rewizor pociagów
Rezyser dzwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicznik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rybak morski
Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sadownik
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Sortowacz wlókien
Spawacz
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2410205 Specjalista ds. rekrutacji pracowników
2410206 Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
2410106 Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2410405 Specjalista metod promocji sprzedazy
2460101 Specjalista odnowy biologicznej
24407
Specjalista pracy socjalnej
2229008 Specjalista rehabilitacji ruchowej
2460102 Specjalista rekreacji ruchowej
3420203 Spedytor
3470205 Spiker radiowy
9130208 Sprzataczka
5220109 Sprzedawca w handlu detalicznym
5220110 Sprzedawca w handlu hurtowym
5220111 Sprzedawca w stacji paliw
21202
Statystyk
4110203 Stenograf
5110103 Steward statku morskiego
5110101 Stewardesa
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31114
3110409
3119005
3140403
3 110209
3111506
3220302
4220301
7240401
7430209
2440410
7220308
7420308
2460103
3470407
7130303
2140106
34402
34403
34404
7420112
7130501
2350201
2359005
2359007
7330108
7410305
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
1140I
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

3420202
3429001
3429002
34102
3429003
3429004
2410201
2130103
5220101
2440201
2140104
2430101
4140101
2450202
2450203
2450209

Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz
Tokarz
Tokarz w drewnie
Trener
Treser
Tynkarz
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca galanterii
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler
Zmywacz samochodu

5150201
2110101
3430301
2459002
2430202
9150201
2210201
5150101
2210202
22101
7310301
5140101
2110301
3410101
5139003
3220301
2419001
2410202
3410102
2410203
24701
24401
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
2110102
3130108
7310101
7430603
2440302
2430102
3470405
4220101
4220102
4210301
3150101
3449001
2410101
3150202

-

VII.Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna
- niska
Nie ma przeciwwskazan do pracv w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
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Agent clearingowy
Agent reklamy
Agent sportowy
Agent ubezpieczeniowy
Agent uslug artystycznych
Agent uslug informacyjnych
Analityk pracy
Analityk systemów komputerowych
Antykwariusz
Archeolog
Architekt wnetrz
Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta plastyk

- projektant

wzornictwa

przemyslowego
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Brazownik
Charakteryzator
Chemik
Dealer aktywów finansowych
Dezynsektor
Dietetyk
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Duchowny chrzescijanski
Ekonomista
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizyk
Fotograf
Grawer
Hafciarka
Historyk
Historyk sztuki
Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
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3310103
21409
214900]
2149002

4210401
4210302
2450306
3470201
3 ]50301
42102
4140302

Instruktor nauki jazdy
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontroli jakosci
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier poligraf
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier telekomunikacji
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Kaletnik
Kapelusznik
Kartograf
Kasjer
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Ko]ektor
Komornik sadowy
Kompozytor
Konferansjer
Kontrolerjakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Korektor

7420401

Koszykarz

7430306
31116
7430502
4210402
5220105
34302
2459004
7430402
3470202
24406
3420101
3410] 03
5140106
4110201
2120102
7310102
7310302
2110202
4140103
7310202

Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Ku]turoznawca
Kusnierz
Lektor
Logopeda
Makler
Makler papierów wartosciowych
Manicurzystka - pedicurzystka
Maszynistka
Matematyk
Mechanik precyzyjny
Meta]op]astyk
Meteoro]og
Mlodszy bibliotekarz
Monter instrumentów muzycznych

2 ]49003
2] 30l 05
2]406
2] 4040]
21403
2] 4] ]06
21410
2]49005
2130106
2149010
2]49012
2149014
21413
2] 4] 4
2] 40412
21415
2141603
7440202
7430305
2140808
4210102
2450506

82803
724030]
2430103
2459005
3310106
2420102
7440302
4110202
3 ]2020]
31302

7310103
3220401
34]0401
3410402
3410403
4220103
7310104
7330]02
2359004
3470302
2450105
34701
4210303
2440303
5130205
9150204
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
2429002
21302
2130108
2420103
24405
6120302
2420104
4220201
2450106

Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Muzealnik
Muzykolog
Nauczycie] praktycznej nauki zawodu
Notariusz
Obuwnik
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Optyk - mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pamiatkarz
Pedagog szkolny
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Politolog
Pomoc dentystyczna
Portier
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Prawnik (teoretyk)
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Recepcjonista
Redaktor programowy

2450107

Redaktor wydawniczy

4110301
817

-plecionkarz

41202
4] 20 104
51 ]0206
2450308
2450510
7440203
7440204
2419003
34107
2450218
41101
34301
2420105
2440204
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- edytor

Referent - technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewizor pociagów
Rezyser dzwieku
Rezyser radiowy
Rekawicznik
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Socjolog
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2229004
2229005
2410401
2410]02
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103
2410]05
2410205
2410206
2410]06
2430204
23501
24]0405
24407
3420203
3470205
5220111
21202
4110203
7420203
3479003
2410190
9130210
9150205
7420404
7440307
7310304
7430605
7330105
7430702
3220902
3]50204
31106
3220503
3150205
3110401
3220801
3120101
3111001
3110105
3220404
31112
3220302
4220301
7240401
24404]0
2140106
34402
34403
34404

7420112
7130501
2350201
7330108
7330111
1210204

Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracowników
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista pracy socjalnej
Spedytor
Spiker radiowy
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Stolarz
Sufler
Syndyk
Sza]eciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szlifierz
Szwaczka
Szy]dziarz
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik chemik
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik farmaceutyczny
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik meteorolog
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tlumacz
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji

] 210202

1210203
7320307
7320308
7310105
7310306

Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wytwórca galanterii
Zabawkarz
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler

-

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
3479001 Animator kultury
2450201 Artysta fotografik
2450211 Artysta rzezbiarz
5220103 Demonstrator wyrobów (prezenter)
9150202 Dozorca
9150203 Parkingowy
5139005 Preparator medyczny

VII.Cechy ogólne
2 - ogólna wydolnosc fizyczna

- przecietna

Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101° Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2]40]04 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
414010] Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
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2450301 Artysta muzyk
2450209

2450211
5150201
2110101
3430301
3130l 03
3130105
4210101
2459002
2430202
9150201
2210201
5150101
2210202
22101
7210301
731030l
5120301
7320101
5140101
2110301
7410201
3410101
5220103
5139003
3150201
3220301
9330301
2419001
2410202
3410102
2410203
9150202
7120402

24701
1210101
2450304
831020l
2450101
7430202
24401
4140202
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2229002
2440202
22204
2440401
2440301
2110102
7210101
7320202
3130108

Artysta plastyk

- projektant

wzornictwa

przemyslowego
Artysta rzezbiarz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora dzwieku
Asystent operatora obrazu
Asystent pocztowy
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Blacharz
Brazownik
Bufetowy (Barman)
Ceramik
Charakteryzator
Chemik
Cukiernik (ciastkarz)
Dealer aktywów finansowych
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Dozorca
Dróznik
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Dziewiarz
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf

2450103
7220303
7420302
5140102
7440101
7410101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7310101
7430603
7220101
2440302
2430102
6129001
61201
5140201

Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hostessa

7320203

Hutnik

3470405
4220101
4220102
4210301
6129004
3 14020l
3150101
344900l
2410101
3140202

3210201
3140301
3310103

Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor lotniczy
Instruktor nauki jazdy

3210203

Instruktor poradnictwa hodowlano

3150202

73405
21409
2149001
2149002
2149003
21402
2130105
21406
2140401
21403
214080 l
21407
2141101
2141106
21410
2149005
2210301
21405
2140527
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- dmuchacz

szkla

-zy-

wieniowego
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budownictwa
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier górnik
Inzynier hutnik (metalurgii)
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontrolijakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
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2130 106 Inzynier obslugi systemów komputerowych
2149010 Inzynier poligraf
2141601 Inzynier przetwórstwa skóry
2210304 Inzynier rolnictwa
2210305 Inzynier rybactwa
2149012 Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
2149014 Inzynier technik pomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
21414
Inzynier technologii zywnosci
2140412 Inzynier telekomunikacji
21415
Inzynier transportu
2141603 Inzynier wlókiennik
2210306 Inzynier zootechnik
7440202 Kaletnik
7430305 Kapelusznik
3140204 Kapitan statku morskiego
2140808 Kartograf
4210102 Kasjer
5120302 Kelner
832
Kierowca
13101
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
2450506 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
3140205 Kierownik statku zeglugi sródladowej
12201
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
74104
Klasyfikator zywnosci
4210401 Kolektor
7140302 Kominiarz
4210302 Komornik sadowy
2450306 Kompozytor
5110202 Konduktor
3470201 Konferansjer
2450212 Konserwator dziel sztuki
3150301 Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
42102
Kontroler obrotu pienieznego
3120301 Kontroler robotów przemyslowych
5110204 Kontroler ruchu
3140401 Kontroler ruchu lotniczego
4140302 Korektor
5140105 Kosmetyczka
7420401 Koszykarz plecionkarz
7430306 Krawiec
31116
Kreslarz techniczny
7430502 Krojczy
4210402 Krupier
5220105 Ksiegarz
34302
Ksiegowy
51202
Kucharz
2459004 Kulturoznawca
3460101 Kurator zawodowy
7430402 Kusnierz
7410301 Kwasiarz warzyw
7140202 Lakiernik samochodowy
7140201 Lakiernik wyrobów drzewnych

22202
3470202
24406
7210102
9160101
41301
9130301
3420101
3410103
7140101
7140104
8310202

Lekarz dentysta
Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manewrowy

5140106

Manicurzystka

8340103
8340104
7410102
8310101
83303
82502
8250103
8250104
81602
4110201
2120102
3140502
7230301
72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140103
7410302
5210101
245060l
82802
72402
7130603
7310202
71304
72104
82801

-

7129003
8290101
82803
7240301
2430103
2459005
23101
2330101
23201
3310106
2330201
23401
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- pedicurzystka

Marynarz statku morskiego
Marynarz zeglugi sródladowej
Masarz
Maszynista
Maszynista maszyn dzwigowo - transportowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki
Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel szkoly specjalnej
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7310103
3220401
3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
932020l
7330102
9150203
2359004
7410203
32301
3140307
3140207
5110301
3470302
2450105
34701
4210303
2440303
3230201
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
3420301
3410301
7310303
4220104
4210501
3460102
3460103
51403
9130303
2429002
5139005
3470204
6120201
21302
2130108
2420103
7410105

2359003 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
2420102 Notanusz
7210501 Nurek
7440302 Obuwnik
3140101 Oficer elektryk statku morskiego
61102
Ogrodnik
6119001 Ogrodnik terenów zieleni
2450604 Operator kamery
8330205 Operator koparki
82503
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
826
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
82401
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
82301
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
821
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
827
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
81101
Operator maszyn górniczych
81102
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
812
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
2450605 Operator obrazu
81603
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
83301
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
8330201 Operator sprzetu do robót ziemnych
3120201 Operator sprzetu komputerowego
81506
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
81502
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
81401
Operator urzadzen do obróbki drewna
81503
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
822
Operator urzadzen do produkcji wyrob6w chemicznych
813
Operator urzadzen do produkcji wyrob6w szklanych i ceramicznych
81505
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
81402-3 Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
31302
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
81103
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
4110301 Operator wprowadzania danych
817
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
5130101 Opiekunka dziecieca
5130204 Opiekunka w domach opieki spolecznej

7430103
24405
6120302
2420104
2450606
3130111
2450607
2450609
4220201
2450106
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Optyk - mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Piekarz
Pielegniarka
Pilot
Pilot morski
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
Przedzarz
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator programów telewizyjnych
Realizator swiatla
Recepcjonista
Redaktor programowy

- edytor

2450107

Redaktor wydawniczy

41202
4120104
8310206
5110206

Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego
Rewizor pociagów

-

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

2450308
2450507
2450510
2450511
7440203
74201
6119004
6150201
6150102
7440204
2419003
34107
6110302
2450218
41101
34301
2420105
3470505
2440204
7430105
7210202
2229004
2229005
2410401
2410102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103
2410105
2410205
2410206
2410106
2430204
23501
2410405
24407
2460102
3420203
3470205
9130208
5220109
5220110
5220111
21202
4110203
5110103
5110101
7420203
5160301
5169004
3479003
2410190

Rezyser dzwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicznik
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rybak morski
Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sadownik
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Sortowacz wlókien
Spawacz
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finans6w
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontakt6w z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. rekrutacji pracownik6w
Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista rekreacji ruchowej
Spedytor
Spiker radiowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Steward statku morskiego
Stewardesa
Stolarz
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Sufler
Syndyk

9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7420306
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
3470303
7430702
3220902
3110201
3150204
31106
3220503
3150205
3110401
3130301
3110301
3220801
3110101
3110102
3110103
3110104
3120101
3111001
31105
3110528
3110208
3110105
31111
3220404
31112
3111502
31113
3111504
3110910
31114
3110409
3119005
3140403
3110209
3111506
3220302
4220301
7240401
7430209
2440410
7220308
7420308
2460103
7130303
2140106
34402
34403
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Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik chemik
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik instrument6w muzycznych
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik przetw6rstwa sk6ry
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz
Tokarz
Tokarz w drewnie
Trener
Tynkarz
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
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34404
5169007
7420112
7130501
2350201
2359005
2359007
7330108
7410305
7330109
7330111
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
11401
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

2459002
2210201
5150101
2210202
22101
5150102
7210301
731030l
7120401
7320101
5140101
7120301
7410201
7130101
3450301
5139003
3150201
9330301
4140201
9150202
7120402
6140101
7430202
3470501
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2229002
22204
3220601
7210101
7320202

Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wykladowca na kursach
Wytwórca galanterii
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler
Zmywacz samochodu

-

VII.Cechy ogólne
3 - sprawnosc ekspresji werbalnej

- niska

3130108
7220303
7420302
5140102
7440101
7410101
7130201
9140101
7110103
7110104
7310101
7430603
7220101
6129001
61201
7320203
6129004
73405
21409
2149002

Nie ma przeciwwskazan do Dracvw zawodach:
5120101 Administrator
5150401 Agent ochrony mienia i osób
3470401 Akrobata
5220101 Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
4140101 Archiwista zakladowy
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450209 Artysta plastyk projektant wzornictwa

-

przemyslowego
Artysta rzezbiarz
Astrolog
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora dzwieku
Asystent operatora obrazu
Asystent pocztowy
Asystent weterynaryjny
Betoniarz

297
-

Dekarz

- blacharz

Detektyw
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Doker
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Drwal
Dziewiarz
Dzokej
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Farmaceuta
Fizjoterapeuta
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Garmazer
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
Hutnik

- dmuchacz

szkla

Inseminator
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
2149003 Inzynier biotechnologii
2141101 Inzynier hutnik (metalurgii)
2141106 Inzynier inzynierii materialowej
21410
Inzynier inzynierii srodowiska

2450211
5150201
3430301
3130103
3130105
4210101
3220901
7120201
7120205 Betoniarz zbrojarz

- --

Bibilotekoznawca
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Biomasazysta
Blacharz
Brazownik
Brukarz
Ceramik
Charakteryzator
Ciesla
Cukiernik (ciastkarz)

-

-

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci
221030 l
2141107
2149010
2141601
2210304
2210305
2149012

IIlZynierlesnictwa
Inzynier odlewnik
Inzynier poligraf
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego

4110201 Maszynistka
723030l Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
72301
Mechanik pojazdów samochodowych
7310102 Mechanik precyzyjny
72302
Mechanik statków powietrznych
7310302 Metaloplastyk
4140103 Mlodszy bibliotekarz
7410302 Mlynarz
5210101 Modelka
245060 l Montazysta
82802
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
72402
Monter elektronik
7130603 Monter instalacji sanitarnych
7310202 Monter instrumentów muzycznych
71304
Monter izolacji budowlanych
72104
Monter konstrukcji metalowych
82801
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
7120404 Monter nawierzchni
7129003 Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
8290101 Monter rowerów i wózków
82803
Monter sprzetu elektronicznego
724030l Monter uslug elektronicznych
71201
Murarz
7210501 Nurek
7440302 Obuwnik
61102
Ogrodnik
6119001 Ogrodnik terenów zieleni
2450604 Operator kamery
8330205 Operator koparki
82503
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
826
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
82401
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
82301
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
821
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
827
Operator maszyn do przetwórstwa zywnoSCii produktów pokrewnych
81101
Operator maszyn górniczych
81102
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
812
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
2450605 Operator obrazu
81603
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
83301
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
833020l Operator sprzetu do robót ziemnych
312020l Operator sprzetu komputerowego
81506
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu

2149014 Inzyniertechnikpomiarowych
21412
Inzynier technologii drewna
21413
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
21414
Inzynier technologii zywnosci
21415
Inzynier transportu
2141603 Inzynier wlókiennik
2210306 Inzynier zootechnik
7440202 Kaletnik
71102
Kamieniarz
7430305 Kapelusznik
2140808 Kartograf
3470406 Kaskader
832
Kierowca
74104
Klasyfikator zywnosci
4210401 Kolektor
7140302 Kominiarz
2450306 Kompozytor
7129001 Konserwator budynków
2450212 Konserwator dziel sztuki
42102
Kontroler obrotu pienieznego
312030 l Kontroler robotów przemyslowych
4140302 Korektor
5140105 Kosmetyczka
7420401 Koszykarz plecionkarz
7220102 Kowal
7430306 Krawiec
31116
Kreslarz techniczny
7430502 Krojczy
34302
Ksiegowy
51202
Kucharz
2459004 Kulturoznawca
7430402 Kusnierz
7410301 Kwasiarz warzyw
7140202 Lakiernik samochodowy
7140201 Lakiernik wyrobów drzewnych
22202
Lekarz dentysta
2220301 Lekarz weterynarii
7210102 Ludwisarz
9160 101 Ladowacz nieczystosci
41301
Magazynier
9130301 Maglarz
7140101 Malarz budowlany
7140104 Malarz tapeciarz
5140106 Manicurzystka - pedicurzystka
7410102 Masarz
83303
Maszynista maszyn dzwigowo - transportowych
82502
Maszynista maszyn introligatorskich
8250103 Maszynista maszyn offsetowych
8250104 Maszynista maszyn sitodrukowych
81602
Maszynista silników i kotlów parowych

-
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81502
81401
81503
822
813
81505
81402-3
31302
81103
4110301
817

7310103
7310104
9320201
7330102
9150203
7410203
2450105
34701
5130205
9130101
9130205
7130202
7310303
51403
9130303
5139005
6120201
7410105
7430103
6120302
2450606
2450609
41202
4120104
8310206
5110206
7440203
71205
74201
6119004
6110101
6150201
6150102
7440204
6110302
34301
7430105
7210202

Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
Operator urzadzen do obróbki drewna
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Optyk mechanik
Ortopeda mechanik
Pakowaczreczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Piekarz
Pisarz
Plastyk
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Posadzkarz
Pozlotnik
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Preparator medyczny
Producent drobiu
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
Przedzarz
Pszczelarz
Realizator dzwieku
Realizator swiatla
Referent technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego
Rewizor pociagów
Rekawicznik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rybak morski
Rybak sródladowy
Rymarz
Sadownik
Sekretarz administracyjny
Sortowacz wlókien
Spawacz

2229004
2229005
2460101
2229008
2460102
3470506
9130208
4110203
7420203
7120304
5160101
5160301
9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7420306
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
2450402
3470303
7430702
3110201
3150204
3110202
31106
3220503
3150205

-

3110401
3110301
3110101
3110102
3110103
3110701
3210102
3110801
3110104
3120101
3111001
3210103
31105
3110528
3110208
31111
3110803
3210105
3220404
31112
3111502
3210107
3210108
3110903

-

31113
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Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista odnowy biologicznej
Specjalista rehabilitacji ruchowej
Specjalista rekreacji ruchowej
Sportowiec zawodowy
Sprzataczka
Stenograf
Stolarz
Stolarz budowlany
Strazak
Straznik ochrony kolei
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz / tancerka
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik chemik
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik górnik
Technik hodowca zwierzat
Technik hutnik
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik ochrony srodowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
Technik technologii drewna
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31I1504
31I0910
31I14
3110409
3119005
3140403
31I 0209
3111506
3220302
7430209
7220308
7420308
7130303
7410108
34402
34403
34404
5169007
7420112
7130501
7330108
7410305
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
11401
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

Technik technologii odziezy
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Technik zywienia zbiorowego
Tkacz
Tokarz
Tokarz w drewnie
Tynkarz .
Ubojowy
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wytwórca galanterii
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórcaopakowanz papierui tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler

VII.Cechy ogólne
3 sprawnosc ekspresji werbalnej
- przecietna

-

Nie ma przeciwwskazan

5120101
2130101
2139001
3420201
3420202
5150401
3429001
3429002
3429003
3429004
3470401
3410501
2410201
2130103
5220101
81504

do pracy w zawodach:

Administrator
Administrator baz danych
Administrator sieci informatycznej
Agent celny
Agent clearingowy
Agent ochrony mienia i osób
Agent reklamy
Agent sportowy
Agent uslug artystycznych
Agent uslug informacyjnych
Akrobata
Akwizytor
Analityk pracy
Analityk systemów komputerowych
Antykwariusz
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
Archeolog
Architekt krajobrazu
Architekt obiektów budowlanych
Architekt wnetrz
Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta fotografik
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta muzyk

2440201
2140101
2140102
2140104
2430101
4140101
2450201
2450202
2450203
2450301
2450209 Artysta plastyk - projektant wzornictwa
przemyslowego
24502II Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
4210101 Asystent pocztowy
3220901 Asystent weterynaryjny
7120201 Betoniarz
7120205 Betoniarz zbrojarz
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz
9150201 Bileter
2210201 Biochemik
5150101 Bioenergoterapeuta
2210202 Biofizyk
22101
Biolog
5150102 Biomasazysta
7210301 Blacharz
7310301 Brazownik
7120401 Brukarz
5120301 Bufetowy (Barman)
7320101 Ceramik
5140101 Charakteryzator
2110301 Chemik
2450401 Choreograf

-

Zmywacz samochodu

Po przystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:

2130101
2139001
2130103
2140401
21403
2 1405
2130106

Administrator baz danych
Administrator sieci informatycznej
Analityk systemów komputerowych
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier mechanik
Inzynier obslugi systemów komputerowych
3220602 Masazysta
2120102 Matematyk
21302
Programista
2130108 Projektant systemów komputerowych
21202
Statystyk

300
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7120301
7410201
3410101
7130101
3450301
5139003
3150201
3220301
9330301
2410202
3410102

Ciesla
Cukiernik (ciastkarz)
Dealer aktywów finansowych
Dekarz blacharz
Detektyw
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doker
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Drwal
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego

3470405
4220101
4220l02
4210301
6129004
3140201
3150101
344900 l
2410101
3140202

-

3150202

2410203
414020 l
9150202
7120402
6140101
1210101
2450304
8310201
7430202 Dziewiarz
3470501 Dzokej
24401
Ekonomista
4140202 Ekspedient pocztowy
4130301 Ekspedytor
81601
Elektroenergetyk
7240101 Elektromechanik
7240108 Elektromonter
7240501 Elektromonter linii elektrycznych
2229002 Epidemiolog
2440202 Etnograf / Etnolog
22204
Farmaceuta
2440301 Filozof
3220601 Fizjoterapeuta
2110102 Fizyk
7210101 Formierz reczny
7320202 Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
3130108 Fotograf
2450103 Fotoreporter
7220303 Frezer
7420302 Frezer drewna
5140102 Fryzjer
7440101 Garbarz skór
7410 101 Garmazer
2110402 Geofizyk
2110403 Geograf
2110405 Geolog
7130201 Glazurnik
9140101 Gospodarz domu
7110103 Górnik kopalni odkrywkowej
7110104 Górnik kopalni podziemnej
7310101 Grawer
7430603 Hafciarka
7220101 Hartownik
2440302 Historyk
2430102 Historyk sztuki
6129001 Hodowca ptaków
61201
Hodowca zwierzat
7320203 Hutnik dmuchacz szkla

3210201
3140301
3310103
3210203
3470504
73405
21409
2149001
2149002
2149003
21402
2130105
21406
2140401
21403
2140801
21407
2141101
2141106
21410
2149005
221030 l
21405
2140527
2130106
2141107
2149010
2149011
2141601
2210304
2210305
2149012
2149014
21412
21413
21414
2140412
21415
2141603
2210306
7440202

-

301
--

--
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Iluzjonista
Informator handlowy

Informatorruchupasazerskiego

Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor lotniczy
Instruktor naukijazdy
Instruktor poradnictwa hodowlano - zywieniowego
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budownictwa
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier górnik
Inzynier hutnik (metalurgii)
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynieni srodowiska
Inzynier kontrolijakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
Inzynier poligraf
Inzynier pozarnictwa
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii drewna
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier telekomunikacji
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
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71102
7430305
2140808
4210102
3470406
5120302
832
13101
2450506
12201
74104
4210401
7140302
4210302
2450306
5110202
7129001
2450212
3150301
42102
3120301
5110204
4140302
5140105
7420401
7220102
7430306
31116
7430502
4210402
5220105
34302
51202
2459004
3460101
7430402
7410301
7140202
7140201
22201
22202
2220301
7210102
9160 101
41301
9130301
3420101
3410103
7140101
7140104
8310202
5140106
8340103
8340104
7410102
3220602
8310101

83303

Kamieniarz
Kapelusznik
Kartograf
Kasjer
Kaskader
Kelner
Kierowca
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Klasyfikator zywnosci
Kolektor
Kominiarz
Komornik sadowy
Kompozytor
Konduktor
Konserwator budynków
Konserwator dziel sztuki
Kontrolerjakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Korektor
Kosmetyczka
Koszykarz - plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz weterynarii
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manewrowy
Manicurzystka pedicurzystka
Marynarz statku morskiego
Marynarz zeglugi sródladowej
Masarz
Masazysta
Maszynista

82502
8250103
8250104
81602
4110201
2120102
3140502
723030I
72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140 I03
7410302
5210101
2450601
82802
72402
7130603
7310202
71304
72104
82801
7120404
7129003
8290101
82803
7240301
71201
2459005
3310106
2359003
7210501
7440302
3140101
3140102
3140103
3140206
61102
6119001
2450604
8330205
82503
826

-

82401
82301

302

Maszynista maszyn dzwigowo

-trans-

portowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego
Monter uslug elektronicznych
Murarz
Muzykolog
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Nurek
Obuwnik
Oficer elektryk statku morskiego
Oficer mechanik statku morskiego
Oficer mechanik statku zeglugi sródladowej
Oficer pokladowy statku morskiego
Ogrodnik
Ogrodnik terenów zieleni
Operator kamery
Operator koparki
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
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821
827
81101
81102
812
2450605
81603
4110202
83301
8330201
312020 l
81506
81502
81401
81503
822
813
81505
81402-3
31302
81103
4110301
817

5130101
5130204
7310103
3220401
341040l
3410402
3410403
4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
2359004
7410203
32301
3140307
3140207
2450105
34701
4210303
34501

323020 l
5130205
9130101
9130205
9150204
7130202
3420301
7310303
4210501
3460102
3460103
51403
9130303
5139005
6120201
21302
2130108
7410105

Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
Operator maszyn górniczych
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
Operator obrazu
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
Operator przetwarzaczy tekstu
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
Operator sprzetu do robót ziemnych
Operator sprzetu komputerowego
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
Operator urzadzen do obróbki drewna
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Opiekunka dziecieca
Opiekunka w domach opieki spolecznej
Optyk - mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Pedagog szkolny
Piekarz
Pielegniarka
Pilot
Pilot morski
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Policjant

7430103
6120302
5160402
5160403
5160404
2450606
3130111
2450607
2450609
2450106
2450107

41202
4120104
8310206
5110206
2450308
7440203
71205
74201
6119004
6110101
6150201
6150102
7440204
2419003
34107
6110302
5130207
2450218
41101
34301
2420105
3470505
2440204
7430105
7210202
2229004
2229005
2410401
2410102
2410103

303
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Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Pozlotnik
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Preparator medyczny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
Przedzarz
Pszczelarz
Ratownik górski
Ratownik pokladowy
Ratownik wodny
Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator programów telewizyjnych
Realizator swiatla
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy

-edytor

Referent - technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego
Rewizor pociagów
Rezyser dzwieku
Rekawicznik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rybak morski
Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Sadownik
Sanitariusz szpitalny
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Sortowacz wlókien
Spawacz
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. finansów
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2410104 Specjalista ds. nadzoru i rewizji
24103 Specjalista ds. organizacji i rozwoju pro-

3210102
3110801
3110104
3120101
3111001
3210103
31105
3110528
3110208
3110105
31111
3110803
3210105
3220404
31112
3119003
3111502
3210107
3210108
3110903

dukcji i uslug
2410105 Specjalista ds. rachunkowosci
2430204 Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
23501
Specjalista metod nauczania
2460101 Specjalista odnowy biologicznej
24407
Specjalista pracy socjalnej
2229008 Specjalista rehabilitacji ruchowej
2460102 Specjalista rekreacji ruchowej
3420203 Spedytor
3470506 Sportowiec zawodowy
9130208 Sprzataczka
5220109 Sprzedawca w handlu detalicznym
5220110 Sprzedawca w handlu hurtowym
5220111 Sprzedawca w stacji paliw
21202
Statystyk
4110203 Stenograf
5110103 Steward statku morskiego
5110101 Stewardesa
7420203 Stolarz
7120304 Stolarz budowlany
5160101 Strazak
5169003 Straznik miejski
5160301 Straznik ochrony kolei
5169004 Straznik ochrony srodowiska
5160201 Straznik wiezienny
2410190 Syndyk
9130210 Szaleciarz
9150205 Szatniarz
7420404 Szczotkarz
7440307 Szewc
71305
Szklarz
7310304 Szlifierz
7420306 Szlifierz materialów drzewnych
7220306 Szlifierz metali
7430605 Szwaczka
7330105 Szyldziarz
7220205 Slusarz
7220206 Slusarz narzedziowy
2450402 Tancerz / tancerka
3470303 Tancerz estradowy
7430702 Tapicer
3220902 Technik analityki medycznej
3110201 Technik architekt
3150204 Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
3110202 Technik budownictwa
Technik chemik
31106
3220503 Technik dentystyczny
3150205 Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
3110401 Technik elektronik
3130301 Technik elektroradiolog
3110301 Technik elektryk
3220801 Technik farmaceutyczny
3110101 Technik geodeta
3110102 Technik geofizyk
3110103 Technik geolog
3110701 Technik górnik

31113
3111504
3110910
31114
3110409
3119005
3140403
3110209
3111506
3220302
7240401
7430209
7220308
7420308
2460103
3470407
7130303
7410108
2140106
34402
34403
34404
5169007
7420112
7130501
2350201
2359005
7330108
7410305
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202

304

Technik hodowca zwierzat
Technik hutnik
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf
Technik pozarnictwa
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Technik zywienia zbiorowego
Telemonter
Tkacz
Tokarz
Tokarz w drewnie
Trener
Treser
Tynkarz
Ubojowy
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Urzednik ds. przyznawania zasilków
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w placówkach pozaszkolnych
Wytwórca galanterii
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
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1210203 Zastepca dyrektora generalnego
ketingu

1210205 Zastepca dyrektora generalnego
11401
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

niczno

9150201
2210201
5150101
2210202
22101
7210301
7310301
7120401
7320101
5140101
2110301
2450401
7120301
7130101
5220103
3450301
5139003
3150201
9330301
2419001
3410102

ds. mar-

i dystrybucji
ds. tech-

- produkcyjnych

Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik

- jubiler

Zmywacz samochodu

VIII. Inne czynniki
1 - nosicielstwo chorób zakaznych
Nie ma przeciwwskazan do pracy w zawodach:
5120101 Administrator
2130101 Administrator baz danych
2139001 Administrator sieci informatycznej
2420101 Adwokat
3420201 Agent celny
3420202 Agent clearingowy
5150401 Agent ochrony mienia i osób
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429003 Agent uslug artystycznych
3429004 Agent uslug informacyjnych
3470401 Akrobata
2450501 Aktor
3410501 Akwizytor
2410201 Analityk pracy
2130103 Analityk systemów komputerowych
3479001 Animator kultury
5220101 Antykwariusz
81504
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
2440201 Archeolog
2140101 Architekt krajobrazu
2140102 Architekt obiektów budowlanych
2140104 Architekt wnetrz
2430101 Archiwista
4140101 Archiwista zakladowy
2450201 Artysta fotografik
2450202 Artysta grafik
2450203 Artysta malarz
2450301 Artysta muzyk
2450209 Artysta plastyk - projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3430301 Asystent ds. statystyki
3130103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
4210101 Asystent pocztowy
7120201 Betoniarz
7120205 Betoniarz zbrojarz
2459002 Bibilotekoznawca
2430202 Bibliotekarz

4140201
9150202
7120402
6140101
24701
1210101
2450304
8310201
2450101
7430202
3470501
24401
4140202
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2440202
2440401
2440301
2110102
7210101
7320202
3130108
2450103
7220303
7420302
7440101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7110103
7110104
7310101

Bileter
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Blacharz
Brazownik
Brukarz
Ceramik
Charakteryzator
Chemik
Choreograf
Ciesla
Dekarz

- blacharz

Demonstrator wyrobów (prezenter)
Detektyw
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Doker
Doradca podatkowy
Doradca w zakresie publicznego obrotu
papierami wartosciowymi
Doreczyciel pocztowy
Dozorca
Dróznik
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Etnograf / Etnolog
Filolog
Filozof
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna
Garbarz skór
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Grawer
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7430603
7220101
2440302
2430102
5140201
7320203
3470405
4220101
4220102
4210301
6129004
3140201
3150101
2410101
3140202
3150202
3210201
3140301
3310103
3210203
3470504
73405
21409
2149001
2149002
2149003
21402
2130105
21406
2140401
21403
2140801
21407
2141101
2141106
21410
2149005
2210301
21405
2140527
2130106
2141107
2149010
2149011
2141601
2149012
2149014
21412
21413
2140412
21415
2141603

Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hostessa
Hutnik dmuchacz szkla
Iluzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowlany
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji
Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor lotniczy
Instruktor nauki jazdy
Instruktor poradnictwa hodowlano -zywieniowego
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budownictwa
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier górnik
Inzynier hutnik (metalurgii)
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontroli jakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
Inzynier poligraf
Inzynier pozarnictwa
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii drewna
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier telekomunikacji
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik

7440202
71102
7430305
2140808
4210102
3470406
832
13101

-

2450506
3140205
12201
4210401
7140302
4210302
2450306
5110202
3470201
7129001
2450212
42102
3120301
5110204
3140401
4140302
7420401
7220102
7430306
31116
7430502
4210402
5220105
34302
2459004
3460101
7430402
7140202
7140201
3470202
7210102
9160101
9130301
3420101
3410103
7140101
7140104
8310202
8310101
83303
82502
8250103
8250104
81602
4110201
2120102
3140502
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Kaletnik
Kamieniarz
Kapelusznik
Kartograf
Kasjer
Kaskader
Kierowca
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik statku zeglugi sródladowej
Kierownik wewnetrznejjednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Kolektor
Kominiarz
Komornik sadowy
Kompozytor
Konduktor
Konferansjer
Konserwator budynków
Konserwator dziel sztuki
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Kontroler ruchu lotniczego
Korektor
Koszykarz - plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Krupier
Ksiegarz
Ksiegowy
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lektor
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manewrowy
Maszynista
Maszynista maszyn dzwigowo - transportowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
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7230301 Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
72301
Mechanik pojazdów samochodowych
7310102 Mechanik precyzyjny
72302
Mechanik statków powietrznych
7310302 Metaloplastyk
2110202 Meteorolog
4140103 Mlodszy bibliotekarz
5210101 Modelka
2450601 Montazysta
82802
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
72402
Monter elektronik
7130603 Monter instalacji sanitarnych
7310202 Monter instrumentów muzycznych
71304
Monter izolacji budowlanych
72104
Monter konstrukcji metalowych
82801
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
7120404 Monter nawierzchni
7129003 Monter prefabrykowanych elementów
budowlanych
8290101 Monter rowerów i wózków
82803
Monter sprzetu elektronicznego
7240301 Monter uslug elektronicznych
71201
Murarz
2430103 Muzealnik
2459005 Muzykolog
2420102 Notariusz
7210501 Nurek
7440302 Obuwnik
6119001 Ogrodnik terenów zieleni
2450604 Operator kamery
8330205 Operator koparki
82503
Operator maszyn do produkcji wyrobów
papierniczych
826
Operator maszyn do produkcji wyrobów
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
82401
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
82301
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
821
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z metali i mineralów
81101
Operator maszyn górniczych
81102
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
812
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
2450605 Operator obrazu
81603
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
83301
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
8330201 Operator sprzetu do robót ziemnych
3120201 Operator sprzetu komputerowego
81506
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu

81502

Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikaliów i surowców pokrewnych
81401
Operator urzadzen do obróbki drewna
81503
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
822
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
813
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
81505
Operator urzadzen do przeróbki ropy
naftowej i gazu
81402-3 Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
31302
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
81103
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
4110301 Operator wprowadzania danych
817
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
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- mechanik

7310103

Optyk

3220401
3410401
3410402
3410403
4220103
7310104
7330102
9150203
3140307
3140207
3470302
2450105
34701
4210303
34501
2440303
9150204
7130202
341030 I
7310303
4220104
4210501
51403
9130303
2429002
3470204
21302
2130108
2420103
7430103
2420104
5160402
5160403
5160404
2450606
3130111
2450607
2450609

Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pamiatkarz
Parkingowy
Pilot
Pilot morski
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Policjant
Politolog
Portier
Posadzkarz
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Prezenter telewizyjny
Programista
Projektant systemów komputerowych
Prokurator
Przedzarz
Radca prawny
Ratownik górski
Ratownik pokladowy
Ratownik wodny
Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator programów telewizyjnych
Realizator swiatla
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4220201
2450106
2450107
41202
4120104
8310206
5110206
2450308
2450507
2450510
2450511
7440203
71205
74201
7440204
2419003
34107
2450218
41101
34301
2420105
3470505
2440204
7430105
7210202
2229005
2410401
2410102
2410402
2410103
2410403
2419004
2410404
2410104
24103
2410105
2410106
2430204
23501
2410405
3420203
3470205
3470506
9130208
5220111
21202
4110203
5110103
7420203
7120304
5160101
5169003
5160301
5160201
3479003
2410190
9130210

Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz / tancerka
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik architekt
Technik budownictwa
Technik chemik
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
3110401 Technik elektronik
3110301 Technik elektryk
3110101 Technik geodeta
3110102 Technik geofizyk
3110103 Technik geolog
3110701 Technik górnik
3110801 Technik hutnik
3110104 Technik hydrolog
3120101 Technik informatyk
3111001 Technik instrumentów muzycznych
3210103 Technik lesnik
Technik mechanik
31105
3110528 Technik mechanizacji rolnictwa
3110208 Technik melioracji wodnych
3110105 Technik meteorolog
31111
Technik ochrony srodowiska
3110803 Technik odlewnik
31112
Technik poligraf
3119003 Technik pozarnictwa
3111502 Technik przetwórstwa skóry
3110903 Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
31113
Technik technologii drewna
3111504 Technik technologii odziezy
3110910 Technik technologii szkla i ceramiki
3110409 Technik telekomunikacji
3119005 Technik transportu kolejowego
3140403 Technik urzadzen ruchu lotniczego
3110209 Technik urzadzen sanitarnych
3111506 Technik wlókiennik
4220301 Telefonistka
7240401 Telemonter
7430209 Tkacz
2440410 Tlumacz
7220308 Tokarz
7420308 Tokarz w drewnie
3470407 Treser
7130303 Tynkarz
2140106 Urbanista
34402
Urzednik ds. podatków
34403
Urzednik ds. przyznawania zasilków
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7420306
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
2450402
3470303
7430702
3110201
3110202
31106
3150205

Recepcjonista
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy edytor
Referent - technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego
Rewizor pociagów
Rezyser dzwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicznik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Rymarz
Rzecznik patentowy
Rzeczoznawca
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Sortowacz wlókien
Spawacz
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. handlu wewnetrznego
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych
i osobowych
Specjalista informacji naukowo -technicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Spedytor
Spiker radiowy
Sportowiec zawodowy
Sprzataczka
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Steward statku morskiego
Stolarz
Stolarz budowlany
Strazak
Straznik miejski
Straznik ochrony kolei
Straznik wiezienny
Sufler
Syndyk
SzaIeciarz

-
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34404
5169007
7420112
7130501
2359007
7330108
7330109
7330111
5130209
9160202
3410601
1210204
1210202
1210203
1210205
11401
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203

7120201
7120205
2459002
2430202
2210201
2210202
22101
7210301
731030l
7120401
7320101
5140101
2110301
2450401
7120301
7410201
3410101
7130101
5139003
3150201
9330301
9150202
7120402
6140101
831020l
7430202
3470501
24401
4130301
81601
7240101
7240108
7240501
2229002
2440202
2440401
2440301
2110102
7210101
7320202

Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wykladowca na kursach
Wytwórca galanterii
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik - jubiler
Zmywacz samochodu

VIII. Inne czynniki
2 - znieksztalcenia, problemy
z wygladem
Nie ma przeciwwskazan

do oracy w zawodach:

5120101 Administrator

2130101 Administratorbazdanych
2139001
3420201
5150401
2410201
2130103
81504

Administrator sieci informatycznej
Agent celny
Agent ochrony mienia i osób
Analityk pracy
Analityk systemów komputerowych
Aparaturowy procesów chemicznych i
produkcji chemikaliów
Archeolog
Architekt krajobrazu
Architekt obiektów budowlanych
Architekt wnetrz
Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta fotografik
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta muzyk

3130108
7220303
7420302
7440101
7410101
2110402
2110403
2110405
7130201
9140101
7110103
7110104
7310101
7430603
7220101
2440302
2430102
6129001
61201

2440201
2140101
2140102
2140104
2430101
4140101
2450201
2450202
2450203
2450301
2450209 Artysta plastyk - projektant wzornictwa
przemyslowego
2450211 Artysta rzezbiarz
5150201 Astrolog
2110101 Astronom
3130103 Asystent operatora dzwieku
3130105 Asystent operatora obrazu
3220901 Asystent weterynaryjny

Betoniarz
Betoniarz zbrojarz
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Biochemik
Biofizyk
Biolog
Blacharz
Brazownik
Brukarz
Ceramik
Charakteryzator
Chemik
Choreograf
Ciesla
Cukiernik (ciastkarz)
Dealer aktywów finansowych
Dekarz

-blacharz

Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Doker
Dozorca
Dróznik
Drwal
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Filolog
Filozof
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Frezer
Frezer drewna
Garbarz skór
Garmazer
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki
Hodowca ptaków
Hodowca zwierzat
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7320203
6129004
2410101
73405
21409
2149001
2149002
2149003
21402
2130105
21406
2140401
21403
214080 l
21407
2141101
2141106
21410
2149005
2210301
21405
2140527
2130106
2141107
2149010
2149011
2141601
2210304
2210305
2149012
2149014
21412
21413
21414
2140412
21415
2141603
2210306
7440202
71102
7430305
2140808
3470406
832
13101
2450506
12201
74104
4210401
7140302
4210302
2450306

-

Hutnik dmuchacz szkla
Inseminator
Inspektor kontroli skarbowej
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki
InzynierBHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biornedyki
Inzynier biotechnologii
Inzynier budownictwa
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier górnik
Inzynier hutnik (metalurgii)
Inzynier inzynierii materialowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontroli jakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
Inzynier poligraf
Inzynier pozarnictwa
Inzynier przetwórstwa skóry
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego
Inzynier technik pomiarowych
Inzynier technologii drewna
Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier telekomunikacji
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kamieniarz
Kapelusznik
Kartograf
Kaskader
Kierowca
Kierownik malego i sredniego zakladu
pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Klasyfikator zywnosci
Kolektor
Kominiarz
Komornik sadowy
Kompozytor

7129001
2450212
3150301
42102
3120301
4140302
7420401
7220102
7430306
31116
7430502
34302
51202
2459004
7430402
7410301
7140202
7140201
2220301
3470202
7210102
9160101
41301
9130301
7140101
7140104
8310202
8340103
8340l 04
7410102
8310101
83303
82502
8250103
8250104
81602
4110201
2120102
3140502
7230301
72301
7310102
72302
7310302
2110202
4140103
7410302
2450601
82802
72402
7130603
7310202
71304
72104
82801
7120404
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Konserwator budynków
Konserwator dziel sztuki
Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pienieznego
Kontroler robotów przemyslowych
Korektor
Koszykarz - plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz weterynarii
Lektor
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Malarz budowlany
Malarz tapeciarz
Manewrowy
Marynarz statku morskiego
Marynarz zeglugi sródladowej
Masarz
Maszynista
Maszynista maszyn dzwigowo

-trans-

portowych
Maszynista maszyn introligatorskich
Maszynista maszyn offsetowych
Maszynista maszyn sitodrukowych
Maszynista silników i kotlów parowych
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu
elektrycznego
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter nawierzchni
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81103

7129003 Monter prefabrykowanych element6w
budowlanych
8290101 Monter rower6w i w6zk6w
82803
Monter sprzetu elektronicznego
7240301 Monter uslug elektronicznych
71201
Murarz
2430103 Muzealnik
2459005 Muzykolog
7210501 Nurek
7440302 Obuwnik
3140101 Oficer elektryk statku morskiego
3140102 Oficer mechanik statku morskiego
3140 103 Oficer mechanik statku zeglugi sródladowej
61102
Ogrodnik
6119001 Ogrodnik teren6w zieleni
2450604 Operator kamery
8330205 Operator koparki
82503
Operator maszyn do produkcji wyrob6w
papierniczych
826
Operator maszyn do produkcji wyrob6w
wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
82401
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z drewna
82301
Operator maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
821
Operator maszyn do produkcji wyrob6w
z metali i mineralów
827
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
81101
Operator maszyn g6rniczych
81102
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki
mechanicznej kopalin
812
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
2450605 Operator obrazu
81603
Operator pomp, sprezarek i urzadzen
uzdatniania wody
4110202 Operator przetwarzaczy tekstu
83301
Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
8330201 Operator sprzetu do robót ziemnych
3120201 Operator sprzetu komputerowego
81506
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
81502
Operator urzadzen do obróbki cieplnej
chemikali6w i surowc6w pokrewnych
81401
Operator urzadzen do obróbki drewna
81503
Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
822
. Operator urzadzen do produkcji wyrob6w chemicznych
813
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
81505
Operator urzadzen do przeróbki ropy
,. naftowej i ,gazu
81402-3 Operator ur2i[dzendo wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
31302
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych

4110301
817

7310103
4220103
7310104
9320201
7330102
9150203
7410203
3140307
3140207
2450105
34701
9130101
9130205
7130202
7310303
51403
9130303
2429002
5139005
6120201
21302
2130108
7410105
7430103
6120302
5160402
5160403
5160404
2450606
3130111
2450609
2450106
2450107
41202
4120104
8310206
5110206
2450308
2450507
2450510
2450511
7440203
71205
74201
6119004
6110101
6150201
6150102
7440204
2419003
34107
6110302
2450218

.
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Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w
przemysle elektromaszynowym
Optyk mechanik
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz
Parkingowy
Piekarz
Pilot
Pilot morski
Pisarz
Plastyk
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Posadzkarz
Pozlotnik
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Producent drobiu
Programista
Projektant systemów komputerowych
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
Przedzarz
Pszczelarz
Ratownik g6rski
Ratownik pokladowy
Ratownik wodny
Realizator dzwieku
Realizator filmu video
Realizator swiatla
Redaktor programowy
Redaktor wydawniczy edytor
Referent - technik ekonomista
Referent ksiegowosci
Rewident taboru kolejowego
Rewizor pociagów
Rezyser dzwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicznik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie rolnym
Rolnik upraw polowych
Rybak morski
Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentdwf .
Rzeczoznawca
Sadownik
Scenograf

-

-
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2440204
7430105
7210202
2229004
2229005
2410401
2410103
2410104
2410105
2430204
3420203
3470205
3470506
9130208
21202
4110203
7420203
7120304
5160101
5160301
5169004
5160201
3479003
9130210
9150205
7420404
7440307
71305
7310304
7420306
7220306
7430605
7330105
7220205
7220206
7430702
3220902
3110201
3110202
31106
3220503
3150205
3110401
3110301
3110101
3110102
3110103
3110701
3210102
3110801
3110104
3120101
3111001
3210103
31105
3110528
3110208
3110105

31111
3110803
3210105
31112
3119003
3111502
3210107
3210108
3110903

Socjolog
Sortowacz wlókien
Spawacz
Specjalista analityki klinicznej
Specjalista analityki srodowiska
Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. finansów
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. rachunkowosci
Specjalista informacji naukowo

- tech-

31113
31 II 504
3 II 0910
31114
3110409
3119005
3140403
3110209
3111506
3220302
4220301
7240401
7430209
7220308
7420308
3470407
7130303
7410108
2140106
34402
5169007
7420112
7130501
7330108
7410305
7330109
7330111
5130209
9160202
1210204

nicznej i ekonomicznej
Spedytor
Spiker radiowy
Sportowiec zawodowy
Sprzataczka
Statystyk
Stenograf
Stolarz
Stolarz budowlany
Strazak
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Straznik wiezienny
Sufler
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik budownictwa
Technik chemik
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania
jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik geodeta
Technik geofizyk
Technik geolog
Technik górnik
Technik hodowca zwierzat
Technik hutnik
Technik hydrolog
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik lesnik
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog

1210202
1210203
1210205

Technik ochrony srodowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik poligraf
Technik pozarnictwa
Technik przetwórstwa skóry
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy
Technik technologii szkla i ceramiki
Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tokarz
Tokarz w drewnie
Treser
Tynkarz
Ubojowy
Urbanista
Urzednik ds. podatków
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wytwórca galanteni
Wytwórca napojów chlodzacych
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik jubiler

11401
7320307
7320308
7310105
7310306
9140203 Zmywacz samochodu

-
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Po orzystosowaniu stanowiska pracy istnieie mozliwosc zatrudnienia w zawodach:
3429001 Agent reklamy
3429002 Agent sportowy
34102
Agent ubezpieczeniowy
3429004 Agent uslug informacyjnych
2450501 Aktor
3430301 Asystent ds. statystyki
5150101 Bioenergoterapeuta
2450101 Dziennikarz
22204
Farmaceuta
4220101 Informator handlowy
4220102 Informator ruchu pasazerskiego
3460103 Pracownik socjalny
3220801 Technik farmaceutyczny
2440410 Tlumacz

313
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Zalacznik

Zestaw wymagan d/a zawodu: ...............................................

magane wazne

cechy

Nr 1

fizyczne

!I :ii-bdi;il;-----------------------------------------------

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

Iwysoka ogólna wydolnosc
fizyczna
I
------------------------------------------------------------------Isprawnosc ukladu krazenia
I

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

-

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

-

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

I-

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

I-

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

II -------------------------------------------------------------------sprawnosc narzadów równowagi

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

II
I

- rozróznianie barw
1-----------------------------------------------------------------widzenie stereoskopowe
I

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

I--------------------------------------------------------------------

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

Iwidzenie
I

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

wzrokowo-ruchowa
1--------------------------------------------------------____________
Iszybki refleks
I
-------------------------------------------------------------------

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

I- spostrzegawczosc

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

iI - zrecznosc

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

II zrecznosc palców

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

:brak
I

niezbedna

przydatna

bez znaczenia

w b.duzym stopniu

w duzym stopniu

nie dotyczy

w b.duzym stopniu

w duzym stopniu

nie dotyczy

w b.duzym stopniu

w duzym stopniu

nie dotyczy

w b.duzym stopniu

w duzym stopniu

nie dotyczy

1------------------------------------------------------______________

1------------------------------------------------------______________
sprawnosc ukladu oddechowego
I

I------------------------------------------------------------------I-sprawnosc ukladu kostno-stawowego
------------------------------------------------------------------I - sprawnosc ukladu miesniowego
------------------------------------------------------------------I - sprawnosc narzadu wzroku
I

I

I

-------------------------------------------------------------------

II
I

sprawnosc
narzadu sluchu
....-----------------------------------------------------------------II sprawnosc zmyslu wechu
I

....------------------------------------------------------------------sprawnosc zmyslu smaku
I
r-----------------------------------------------------------------sprawnosc zmyslu dotyku
I -------------------------------------------------------------------

II. Wymagane wazne sprawnosci sensomotoryczne
------------------------------------------------------------------

o zmroku

1------------------------------------------------------______________

Ikoordynacja
I
I

------------------------------------------------------------------rak

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------leku przed

wysokoscia

-------------------------------------------------------------------

III. Kategorie czynnosci dominujacych
------------------------------------------------------------------

-

II werbalne
I

(slowne)

,-------------------------------------------------------------------motoryczne
(ruchowe)
I
r--------------------------------------------------------------------

1-

1- sensoryczne

(zmyslowe:

wzrok,

sluch, smak, wech,

c!!Y-1------------------------------------------------_____________

-

II umyslowe

(intelektualne)

IV. t<-----------------------------------------------------------------Kategorie
ogólnego obciazenia
fizycznego
Tak

I------------------------------------------------------------------praca bardzo lekka
I

II - praca

lekka

II - praca

srednio

Tak

1--------------------------------------------------------------------

Tak

ciezka

------------------------------------------------------------------praca ciezka

iI -

Tak

1-_____________________________________________________--------------

I- praca

bardzo

Tak

ciezka

I
L_____________________________________________________--------------

314

Podrecznik oceny zawodów z punktu widzenia róznych rodzajów niepelnosprawnosci

Model przeciwwskazan psychofizycznych

zaburzenia
I. Sprawnosc

konczyn

dolnych

II. Sprawnosc

konczyn

górnych

- zrecznosc

!I 1

Zalacznik Nr 2

do wykonywania zawodu

niewielkiego

stopnia

zaburzenia

dutego stopnia

rak

t------------------------------------------12- zrecznosc palców
!
III.Sprawnosc narzadów zmyslów

-

!1
sluch
I
l-------------------------------------------

:2
- wzrok
I

l-------------------------------------------

-

13
wech
I

l------------------------------------------14
- smak
I

l-----------------------------------------15
I
I

- równowaga

-------------------------------------------

IV.Sprawnosci sensomotoryczne

-

11
rozróznianie barw
I
.-------------------------------------------

-

12
widzenie stereoskopowe
I

.------------------------------------------13
- koordynacja wzrokowo-ruchowa
I

.------------------------------------------14
I

- percepcja

ksztaltów

I

I

I

IV. Sprawnosc

11krazenia
I

.--------------------------------------------

- oddechowy
13 - nerwowy
12
I

.------------------------------------------I

-------------------------------------------

14 - trawienny
I

-------------------------------------------

15
I

-

16

- kostno-stawowy

miesniowy

-------------------------------------------

I
I

lVI. Sprawnosci

..

12
I
I

sychiczne
11...,,;.1""....._,.....;......_..,..&........_

-zaburzenia

umiarkowane

lekkie

psychiki
tak

rVII. Cechy og61ne
11 budowa ciala
I
I
r------------------------------------------12ogólna wydolnosc fizyczna
I
I
r-------------------------------------------13sprawnosc ekspresji werbalnej
I

-

slaba

przecietna

niska

przecietna

niska

prze9ietna

I

lVIII. Inne czynniki:

-

tak

11
nosicielstwo chorób zakaznych
I
I
r------------------------------------------12znieksztalcenia, problemy z wygladem
I

tak

L___________________________________________
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Spis tresci
Wstep
Czesc I
Administrator
Administrator baz danych
'" ...
Administrator sieci informatycznej
Adwokat
Agent celny
Agent clearingowy
Agent ochrony mienia i osób ..
Agent reklamy
Agent sportowy
Agent ubezpieczeniowy
Agent uslug artystycznych
Agent uslug informacyjnych
Akrobata
Aktor
Akwizytor
Analityk pracy
Analityk systemów komputerowych
Animator kultury
Antykwariusz
Aparaturowy procesów chemicznych i produkcji chemikaliów
Archeolog
Architekt krajobrazu
Architekt obiektów budowlanych
Architekt wnetrz
Archiwista
Archiwista zakladowy
Artysta fotografik
Artysta grafik
Artysta malarz
Artysta muzyk
Artysta plastyk projektant wzornictwa przemyslowego
Artysta rzezbiarz
Astrolog
Astronom
Asystent ds. statystyki
Asystent operatora dzwieku
Asystent operatora obrazu
Asystent pocztowy
Asystent weterynaryjny
Betoniarz
Betoniarz zbrojarz
Bibilotekoznawca
Bibliotekarz
Bileter
Biochemik
Bioenergoterapeuta
Biofizyk
Biolog
Biomasazysta
Blacharz
Brazownik
Brukarz
Bufetowy (Barman)
Ceramik
Charakteryzator
Chemik
Choreograf

-
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3
...

:

11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
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Ciesla
Cukiernik (ciastkarz)
Dealer aktywów finansowych
Dekarz blacharz
Demonstrator wyrobów (prezenter)
Detektyw
Dezynsektor
Diagnosta samochodowy
Dietetyk
Doker
Doradca podatkowy
Doradca pracy
Doradca w zakresie publicznego obrotu papierami wartosciowymi
Doradca zawodowy
DoreczycieI pocztowy
Dozorca
Dróznik
Drwal
Duchowny chrzescijanski
Dyrektor generalny (naczelny)
Dyrygent
Dyzurny ruchu kolejowego
Dziennikarz
Dziewiarz
Dzokej
Ekonomista
Ekspedient pocztowy
Ekspedytor
Elektroenergetyk
Elektromechanik
Elektromonter
Elektromonter linii elektrycznych
Epidemiolog
Etnograf / Etnolog
Farmaceuta
Filolog
Filozof
Fizjoterapeuta
Fizyk
Formierz reczny
Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny)
Fotograf
Fotoreporter
Frezer
Frezer drewna
Fryzjer
Garbarz skór
Garm~er
Geofizyk
Geograf
Geolog
Glazurnik
Gospodarz domu
Górnik kopalni odkrywkowej
Górnik kopalni podziemnej
Grawer
Hafciarka
Hartownik
Historyk
Historyk sztuki

-
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...

..27
28
.28
.28
.29
.29
...29
...30
30
.30
30
.31
31
...31
.31
32
32
32
32
..33
.33
..33
...34
34
34
35
.35
.35
...35
..36
.36
.36
37
37
37
38
38
38
39
..39
..39
39
40
..40
40
.41
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
45
45
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Hodowca ptak6w
Hodowca zwierzat ..
Hostessa
Hutnik dmuchacz szkla
IIuzjonista
Informator handlowy
Informator ruchu pasazerskiego
Inkasent
Inseminator
...
Inspektor bezpieczenstwa zeglugi
Inspektor budowiany
Inspektor kontroli handlu i uslug
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor ochrony rybolówstwa morskiego
Inspektor pracy Panstwowej Inspekcji Pracy
Instruktor agrotechniczny
Instruktor lotniczy
Instruktor nauki jazdy
Instruktor poradnictwa hodowlano zywieniowego
Instruktor sportu
Introligator
Inzynier automatyki i robotyki ...
Inzynier BHP
Inzynier biocybernetyki i inzynier biomedyki .
Inzynier biotechnologii
Inzynier budownictwa
Inzynier budowy systemów komputerowych
Inzynier chemik
Inzynier elektronik
Inzynier elektryk
Inzynier geodeta
Inzynier górnik
Inzynier hutnik (metalurgii}
Inzynier inzynieni matenalowej
Inzynier inzynierii srodowiska
Inzynier kontrolijakosci
Inzynier lesnictwa
Inzynier mechanik
Inzynier mechanizacji rolnictwa
Inzynier obslugi systemów komputerowych
Inzynier odlewnik
Inzynier poligraf
Inzynier pozarnictwa
Inzynier przetwórstwa skóry
...'
Inzynier rolnictwa
Inzynier rybactwa
Inzynier systemów bezpieczenstwa radiacyjnego..
Inzynier technik pomiarowych

-

...

-

Inzynier technologii drewna

...

...

...
...

...
...

...

Inzynier technologii materialów budowlanych, szkla i ceramiki
Inzynier technologii zywnosci
Inzynier telekomunikacji
Inzynier transportu
Inzynier wlókiennik
Inzynier zootechnik
Kaletnik
Kamieniarz
Kapelusznik
Kapitan statku morskiego

...

...

......

...

61

61
62
62
62
63
63
63
64
64

...

...

Kartograf

45
45
46
46
47
47
47
47
48
...48
48
48
49
... 49
49
49
50
50
50
51
51
...52
52
52
52
53
53
53
54
54
55
55
55
56
56
56
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
... 60
61

64

65
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Kasjer
Kaskader
Kelner
Kierowca
Kierownik malego i sredniego zakladu pracy
Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej
Kierownik statku zeglugi sródladowej
Kierownik wewnetrznej jednostki organizacyjnej dzialalnosci podstawowej
Klasyfikator zywnosci
Kolektor
Kominiarz

...65
.65
.66
.66
66
...... 67
67
67
.67
68
.68

Komorniksadowy

68

;

Kompozytor
Konduktor
Konferansjer
Konserwator budynków
Konserwator dziel sztuki
Kontroler jakosci wyrobów / produkcji
Kontroler obrotu pieniezoego
Kontroler robotów przemyslowych
Kontroler ruchu
Kontroler ruchu lotniczego
Korektor
Kosmetyczka
Koszykarz - plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kreslarz techniczny
Krojczy

68
69
69
69
70
70
71
71
71
71
72
72
72
72
73
73
73

.........

Krupier

;

Ksiegarz
Ksiegowy
Kucharz
Kulturoznawca
Kurator zawodowy
Kusnierz
Kwasiarz warzyw
Lakiernik samochodowy
Lakiernik wyrobów drzewnych
Lekarz
Lekarz dentysta
Lekarz weterynarii
Lektor
Logopeda
Ludwisarz
Ladowacz nieczystosci
Magazynier
Maglarz
Makler
Makler papierów wartosciowych
Malarz budowiany
Malarz tapeciarz
Manewrowy
Manicurzystka pedicurzystka
Marynarz statku morskiego
Marynarz zeglugi sródladowej
Masarz
Masazysta
Maszynista

-

Maszynista maszyn dzwigowo

-transportowych

...

......
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73

74
74
74
74
75
75
75
75
76
76
76
77
77
77
77
78
78
78
78
79
79
79
79
.80
.80
80
.81
.81
.82

...
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Maszynista maszyn introligatorskich.
Maszynista maszyn offsetowych. ......
Maszynista maszyn sitodrukowych .........
Maszynista silników i kotlów parowych..
Maszynistka
Matematyk
Mechanik lotniczy
Mechanik maszyn i urzadzen przemyslowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
...
Mechanik statków powietrznych
Metaloplastyk
Meteorolog
Mlodszy bibliotekarz
Mlynarz
Modelka
Montazysta
Monter aparatury, maszyn i sprzetu elektrycznego
Monter elektronik
Monter instalacji sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych ......
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji metalowych
Monter maszyn i urzadzen mechanicznych
Monter nawierzchni
Monter prefabrykowanych

......
......

82
83

...83

...
...

...
,

~

...
......

...

elementów budowian ych

Monter rowerów i wózków
Monter sprzetu elektronicznego...
Monter uslug elektronicznych.
Murarz
Muzealnik
Muzykolog
Nauczyciel akademicki

...

...
......
:

...

Nauczyciel nauczania poczatkowego
Nauczyciel nauczania ponadelementarnego
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

...
...
...

Nauczyciel przedszkola
......
Nauczyciel szkoly specjalnej
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Notariusz
Nurek
Obuwnik

...

Oficer elektryk statku morskiego
Oficer mechanik statku morskiego

...

Oficer mechanik statku zeglugi sródladowej
......
...
Oficer pokladowy statku morskiego ..
Ogrodnik
...
......
Ogrodnik terenów zieleni
Operator kamery
Operator koparki
Operator maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Operator maszyn do produkcji wyrobów wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych
Operator maszyn do produkcji wyrobów z drewna
Operator maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Operator maszyn do produkcji wyrobów z metali i mineralów
Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych
Operator maszyn górniczych ...
Operator maszyn i urzadzen do przeróbki mechanicznej kopalin
Operator maszyn i urzadzen hutniczych
Operator obrazu ...
...
...
......
...
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83
84
84
84
84
85
85
85
86
86
86
86
87
87
87
88
88
88
89
89
89
90
90

90
91
91
92
92
92
92
93
93
93

94
94
94
95
95
95
..95
96
96
97

97
97
98
98
98
99
99
99
100
100
101
101
101
..102
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Operator pomp, sprezarek i urzadzen uzdatniania wody
Operator przetwarzaczy tekstu

102

.........

...

......

Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych
Operator sprzetu do robót ziemnych
Operator sprzetu komputerowego ..
... ...'"
...
Operator urzadzen do chemicznej przeróbki wegla i koksu
Operator urzadzen do obróbki cieplnej chemikaliów i surowców pokrewnych
Operator urzadzen do obróbki drewna

...

...

.....102
...

102
103

..,

..103

103
104

...

...

Operator urzadzen do procesów dyfuzyjnych
...
...
Operator urzadzen do produkcji wyrobów chemicznych
Operator urzadzen do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Operator urzadzen do przeróbki ropy naftowej i gazu
Operator urzadzen do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych
Operator urzadzen wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Operator wprowadzania danych
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej i robotów przemyslowych w przemysle elektromaszynowym
Opiekunka dziecieca
Opiekunka w domach opieki spolecznej
Optyk - mechanik
Optyk okularowy
Organizator konferencji i szkolen
Organizator obslugi turystycznej
Organizator uslug hotelarskich
Organizator widowni
Ortopeda mechanik
Pakowacz reczny
Pamiatkarz.
Parkingowy
Pedagog szkoIny
Piekarz
Pielegniarka
Pilot
Pilot morski
Pilot wycieczek
Piosenkarz
Pisarz
Plastyk
Poborca skarbowy
Poliejant
Politolog
Polozna
Pomoc dentystyczna
Pomoc domowa
Pomoc kuchenna
Portier
Posadzkarz
Posrednik pracy
Posrednik w handlu nieruchomosciami
Pozlotnik
Pracownik informacji turystycznej
Pracownik lombardu
Pracownik opieki spolecznej
Pracownik socjalny
Pracownik zakladu pogrzebowego
Prasowaczka
Prawnik (teoretyk)
Preparator medyczny
Prezenter telewizyjny
Producent drobiu

:
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Programista
I""

Il Il Il Il

, '1'

,

l

t... II'

'"

...

Prokurator
Przetwórca ryb (Robotnik w przetwórstwie ryb)
Przewodnik turystyczny...
Przedzarz
Psycholog
Pszczelarz
Radca prawny
Ratownik górski
Ratownik pokladowy
Ratownik wodny
Realizator dzwieku
Realizator filmu video ..
Realizator programów telewizyj nych

II

...

Proj ektant systemów komputerowych

...

......

...

...

...

120
121
.121
121
122
122
.122
122

.123

124
125
125

...

...
...

...

..125

...

125

......

Referent ksiegowosci

......
......

...

...
~

...

......

Rzeczoznawca...

120

124
124

...

-

120

123
124

......
...

..

Realizator swiatla
Recepcjonista.
Redaktor programowy ..
Redaktor wydawniczy edytor ...
Referent - technik ekonomista
Rewident taboru kolejowego
Rewizor pociagów
Rezyser dzwieku
Rezyser filmowy i telewizyjny
Rezyser radiowy
Rezyser teatralny
Rekawicznik
Robotnik budownictwa wodnego
Robotnik przygotowujacy drewno
Robotnik w gospodarstwie roInym
Rolnik upraw polowych
Rybak morski
Rybak sródladowy
Rymarz
Rzecznik patentowy

......

.........

...

...

Sadownik
Sanitariusz szpitalny
Scenograf
Sekretarka
Sekretarz administracyjny
Sedzia
Sedzia sportowy
Socjolog
Sortowacz wlókien..
Spawacz
Specjalista analityki klinicznej

126

.....126
...
.126
.126
... 126
.127
.127
.127
127
.128
.128
128
129
129
129
129

.....130
130
.130
131
131
.131
.131
131
132
..132
132
.133

......

Specjalista analityki srodowiska

Specjalista analizy rynku
Specjalista ds. bankowosci i kredytów...
Specjalista ds. eksportu / importu
Specjalista ds. finansów
...
...
Specjalista ds. handlu wewnetrznego ...
Specjalista ds. konsultingu
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Specjalista ds. nadzoru i rewizji
Specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i uslug
Specjalista ds. rachunkowosci ...
...

......

133

...

...
...

...

...
...

...

Specj alista ds. rekrutacji pracowników... ......

.........
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Specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego...
Specjalista ds. ubezpieczen majatkowych i osobowych
Specjalista informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej
Specjalista metod nauczania
Specjalista metod promocji sprzedazy
Specjalista odnowy biologicznej ...
Specjalista pracy socjalnej
Specjalista rehabilitacji ruchowej
Specjalista rekreacji ruchowej
Spedytor
Spiker radiowy
Sportowiec zawodowy
Sprzataczka
Sprzedawca w handlu detalicznym
Sprzedawca w handlu hurtowym.
Sprzedawca w stacji paliw
Statystyk
Stenograf
Steward statku morskiego
Stewardesa
Stolarz
Stolarz budowlany
Strazalc
Straznik miejski
Straznik ochrony kolei
Straznik ochrony srodowiska
Straznik wiezienny
Sufler
Syndyk
Szaleciarz
Szatniarz
Szczotkarz
Szewc
Szklarz
Szlifierz
Szlifierz materialów drzewnych
Szlifierz metali
Szwaczka
Szyldziarz
Slusarz
Slusarz narzedziowy
Tancerz / tancerka
Tancerz estradowy
Tapicer
Technik analityki medycznej
Technik architekt
Technik bezpieczenstwa i higieny pracy .
~
Technik budownictwa
Technik chemik
Technik dentystyczny
Technik dozymetrysta promieniowania jonizujacego
Technik elektronik
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik geodeta
Technik geofizyk
......

Technikgeolog ...
Technikgórnik
Technikhodowcazwierzat...

......

136
136
136
.136
136
137
.137
.137
.138
.138
.138

..138

.139
.139
...139

...139

.140
..140
..140
.141
.141
.141
.142
.142
.142
.143
.143
.143
.143
.144
.144
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.145
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..145
.146
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..146
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...

...

......
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Technik hutnik ...
Technik hydrolog
Technik informatyk

...

...

...

...

...

......

Technik instrument6w muzycznych

Technik lesnik
Technik mechanik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik melioracji wodnych
Technik meteorolog
Technik ochrony srodowiska

...

153
153

..154

...

..154
.154
155

...

...

... ......

...

.155

...

..155
156

...

...

Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik ortopeda
Technik poligraf.
Technik pozarnictwa
Technik przetw6rstwa sk6ry
...
Technik rolnik
Technik rybactwa sródladowego
Technik technologii betonów i budowlanych materialów wiazacych
Technik technologii drewna
Technik technologii odziezy

Technik technologii szkla i ceramiki..
Technik technologii zywnosci
Technik telekomunikacji
Technik transportu kolejowego
Technik urzadzen ruchu lotniczego
Technik urzadzen sanitarnych
Technik wlókiennik
Technik zywienia zbiorowego
Telefonistka
Telemonter
Tkacz
Tlumacz
Tokarz
Tokarz w drewnie
Trener
Treser
Tynkarz
Ubojowy
Urbanista
Urzednik ds. podatków
...
Urzednik ds. przyznawania zasilków.....
Urzednik organów udzielajacych licencji
Wartownik
Wikliniarz
Witrazysta
Wizytator
Wychowawca w plac6wkach pozaszkolnych

...

156

156
156
157
.157
.158

,

.158
158
159
159
.159

...

...

...

...

...
...

......
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160
.160
160
.161
.161
.161
162
162
162
162
163
163
163
164
164
164
165
165
165
166
.166
.166
166
167
167
.167

..167

Wykladowca na kursach
Wytw6rca galanterii
Wytwórca napojów chlodzacych..
......
...
Wytwórca opakowan z papieru i tektur
Zabawkarz
Zabiegowy balneologiczny
Zamiatacz
Zaopatrzeniowiec
Zastepca dyrektora generalnego ds. osobowych i szkolenia
Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo - administracyjnych
Zastepca dyrektora generalnego ds. marketingu i dystrybucji
Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno - produkcyjnych
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Zawodowy dzialacz
Zdobnik ceramiki
Zdobnik szkla
Zegarmistrz
Zlotnik - jubiler
Zmywacz samochodu...
...
...
Czesc II
I. Sprawnosc konczyn dolnych
...
zaburzenia niewielkiego stopnia ...
zaburzenia duzego stopnia...
II. Sprawnosc konczyn górnych
I zrecznoscrak zaburzenia niewielkiego stopnia
I zrecznosc rak zaburzeniaduzegostopnia
2 zrecznosc palców zaburzenianiewielkiegostopnia
2 zrecznosc palców zaburzeniaduzegostopnia
III. Sprawnosc narzadów zmyslu
l - sluch - zaburzenia niewielkiego stopnia
l - sluch zaburzenia duzego stopnia
2 - wzrok zaburzenia niewielkiego stopnia

.171
.171
..171
.171
.172
17

175
17
17
180
180

-

-

-

-

-

18
18
18

-

..189
189

-

193

2 - wzrok- zaburzenia
duzegostopnia
3 - wech - zaburzenia niewielkiego stopnia

...195

19

200

-

3 wech-zaburzenia
duzegostopnia
4 - smak- zaburzenianiewielkiegostopnia

-

...20

209

4 - smak zaburzenia duzego stopnia
.5 - równowaga zaburzenia niewielkiego stopnia
5 równowaga zaburzenia duzego stopnia
IV. Sprawnoscisensomotoryczne ...
l - rozróznianie barw - zaburzenia niewielkiego stopnia
l rozróznianie barw zaburzenia duzego stopnia
2 widzenie stereoskopowe - zaburzenia niewielkiego stopnia
2 widzenie stereoskopowe zaburzenia duzego stopnia
3 koordynacjawzrokowo-ruchowa
- zaburzenianiewielkiegostopnia
3 - koordynacja wzrokowo-ruchowa - zaburzenia duzego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia niewielkiego stopnia
4 percepcja ksztaltów zaburzenia duzego stopnia
V. Sprawnosc podstawowych ukladów fizjologii czlowieka
I krazenia zaburzenia niewielkiego stopnia
I krazenia zaburzenia duzego stopnia
2 oddechowego zaburzenia niewielkiego stopnia
2 oddechowego zaburzeniaduzegostopnia..
3 nerwowego zaburzenia niewielkiego stopnia
3 nerwowego zaburzenia duzego stopnia
4 trawiennego zaburzenia niewielkiego stopnia
4 trawiennego zaburzenia duzego stopnia
5 miesniowego zaburzenia niewielkiego stopnia
5 miesniowego zaburzenia duzego stopnia
6 - kostno-stawowego
- zaburzenia
niewielkiego
stopnia

-

-

-

-

238
239
243
244
244
248
250

-

-

254

-

VI. Sprawnosci psychiczne czlowieka
l - uposledzenie
umysloweumiarkowane
I uposledzenie umyslowe lekkie

-

-

2 - zaburzeniapsychiki- zaburzenia
nerwicowe

...

276

...27

...27
...27

.281

..281
285

2 - ogólnawydolnoscfizyczna- niska
2 -ogólnawydolnoscfizyczna-przecietna

-

273

277

...

l - budowaciala- slaba
l - budowaciala- przecietna..

290

292

-

3 sprawnosc ekspresji werbalnej niska ...
3 sprawnosc ekspresj i werbalnej

255
258
259
264
269
272

...

VII. Cechy ogólne

297

-przecietna

...300

VIII. Inne czynniki
I nosicielstwo chorób zakaznych
2 znieksztalcenia, problemy z wygladem

-

.305
305
309

...

325

----

235

-

6 _kostno-stawowego _ zaburzenia duzego stopnia

-

219
222
...224
224
227
229
233

-

-

-

...214

-----

Wszystkich uzytkowników programu "Doradca 2000"
zapraszamy na organizowane przez nas szkolenia!
Bezposrednio od twórców programu moga Panstwo miedzy innymi:
~ uzyskac wiedze o efektywnym wykorzystaniu podstawowych opcji programu
~ posiasc umiejetnosc "zadawania" wlasciwych pytan do baz danych programu
~ poznac jego "ukryte" zasoby i mozliwosci
~ nauczyc sie aktywnie wykorzystywac "Doradce" w pracy z klientem
~ przyblizyc sobie tajniki pelnej edycji danych w programie
~ zdobyc informacje o sciezkach dojscia dojego zaawansowanych funkcji
~ dowiedziec sie o mozliwosciach dodania ulepszen, nowych opcji i funkcji do programu
~ poznac sposoby wykorzystania Internetu w warsztacie doradcy zawodowego
Szkolenia odbywaja sie w Gdansku, trwaja dwa dni i maja forme praktycznych warsztatów w sali
komputerowej. Celem uzyskania blizszych informacji prosimy o:
telefon - (058) 30-48-726
lub (0602) 63-78-30
lub - newdemon@gd.onet.pl
www.bankkarier.pl
Zainteresowanym oferujemy równiez inne produkty zwiazane z informacja i poradnictwem zawodowym:
~ aktualizacje i ulepszenia do Doradcy 2000
nakladke w postaci pelnej Klasyfikacji 2686 Zawodów i Specjalnosci
· wydruk danych klienta w postaci standardowej Karty Uslug Doradczych
Organizer (PIM), czyli kalendarz, notatnik, adresy, spotkania...
~ abonament na aktualizacje danych do Doradcy 2000 - miedzy innymi na czesc zawarta w "Innych
informacjach"
~ program SynTalk - umozliwiajacy generowanie syntezy mowy ludzkiej i odczytywanie informacji w
programie Doradca 2000
~ programy na CD-ROM-ach:
· ,,zawody przyszlosci"
"Zawody z komputerem"
"Zniszcz Stres"

·

·

~
~

··
.

"Multimedialny

Informator o Uczelniach Wyzszych"

ksiazka - "Zawody z... komputerem"
cykl KKK - czyli "Kariera Krok po Kroku" - bogaty zbiór m.in. tekstów, materialów, narzedzi pracy dla
uczniów, nauczycieli i doradców. Jego cechy ogólne:
troche atrakcyjnej teorii
duzo indywidualnych cwiczen praktycznych (testów, ankiet, zadan wykonawczych, opisów itp.)
· gry, zabawy i cwiczenia grupowe
intensywne wspomaganie ze strony Internetu
dla doradców i nauczycieli krótka "sciaga" metodyczna

·.
.·

-

aktualnych infonnacji szukaj
w Internecie:
www.bankkarier.pl

