
Dziennik Ustaw. Poz. 148 i 149. N~ 18. 

148. 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej. 

z dnia 26 stycznia 1922 r. 

~dane w porozuD'!ieniu z Ministrem ~rzemysłu 
i Handlu w spraWIe czasu pracy osob zatrud

nionych przy pilnowaniu. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 
1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Oz. 
,U. R. P; 1920 r. N~ 2. poz. 7) zarządza si ę co na
stępuje: 

§ 1. Rozporządzenie niniejsze reguluje czas pra
cy osób, zatrudnionych pilnowaniem zakładów pracy, 
oraz urządzeń i materjałów w zakładach, w których 
czas pracy jest riormowany na zaśadzie przepisów 
ustawy z dnia 18 grudnia 1919 o czasie pracy w prze
myśle i handlu - o He o nie podlegają one bezpośred
nio poszczególnym Ministerstwom - a mianowicie: 

a) pilnujących całości i bezpieczeństwa budyn
ków, urządzeń i ruchomości; 

b) odźwiernych, port jerów, dozorców bram i t. p.; 
c) dozorców i stróiów placowych, parkowych, 

drogowych, mostowych i t. p.; o 

d) osób, nadzorujących urządzenia przeciwpoża
rowe, oraz członków stałych straży ogniowych, 
utrzymywanych przez zakłady na własny 
użytek. . 

§ 2. Czas pracy osób, wymienionych w § 1 
niniejszego rozporządzenia. gdy wykonywane przez 
nie pilnowanie nie jest pOłp'czone z jakąkolwiek inną 
pracą, nie może przekraczać 12 godzin na dobę. 

W godzinach pracy winien pracownik mieć 
możność spożycia posiłku bez opuszczenia miejsca 
pracy. . 

§ 3. Przy pracy na dwie zmiany w ciągu do-
o by, przesuwanie zmian winno następować nie rza
dziej niż co dni 14; przy przesuwaniu zmian, czas 
pracy poszczególnego pracownika jednorazowo może 
być przedłużony najwyżej do 18 godzin. 

§ 4. Czas pracy osób, wymienionych w § 1 
niniejszego rozporządzenia. a wykonywujących w cza
sie pilnowania jednocześnie inn~ przerywaną pracę 
dodatkową, może być, w razie udowodnionej po-

o ti'zeby, przedłużony do 10 godzin na dob~ za uprzed
niem zezwoleniem Inspektora Pracy właściwego ob
wodu, a do 12 godz. za takimże zezwoleniem Inspek
tora Pracy właściwego okręgu. 

§ 5. Postanowienia art. 10 i 14 ustawy z dnia 
18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle 
i handlu nie mają zastosowania do ' osób, objętych 
nlniejszem rozporządzeniem. 

§ . 6. Rpzporządzenie niniejsze wchodzi w ży
de z dniem ogłoszenia. 

• o, 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
L. Dal'owski 

Minister Przemysłu i Handlu: 
w z. H.l1r,k Stl'asburgtll' 

149. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
S'Połecznej 

z dnia 28 stycznia 1922 r. 

o o ubezpieczeniu pracowników i robotników rol
nych l leśnych oraz służby domowej w gospo
darstwach wiejskich w b. zaborze austrjackim. 

Na mocy art. 102 i art. 104 lit. c ustawy z Idnia 
19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na 
wypadek choroby (Dz. U. R. P. N2 44" pOi. 272) 
zcirządza się co następuje: 

§ 1. Obowiązek . ubezpieczenia pracowników 
i robotników rolnych i leśnych. oraz służby domowej 
w gospodarstwach wiejskich obszaru poniżej 75 ha. 
odracza się od 1 lutego 1922 r. do czasu zakreślo
nego art. 104 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obo
wiązkowe m ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. 
U. R. -P. N2 44, poz. 272). 

Postanowienie powyższe nie odnosi się do ro
botników i pracowników zatrudnionych na wsi 
w przedsiębiorstwach przemysłowo-rolnych (gorzel
nie, młyny, browary i t. p.) oraz w gospodach za
jezdnych i szynkarskich. 

§ 2. Kasy chorych, które na mocy rozporzą
dzenia z dnia 18 czerwca 1.920 r. o wprowadzeniu 
ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubez
pieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. N2 51 
poz. 316) względnie rozporządzenia z dnia 11 I\pca 
1921 r. (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 419) przyjęły do 
ubezpieczenia względnie z urzędu zarejestrowały 
pracowników wymienionych w ustępie l ' § 1 niniej
szego rozporządzenia, wydadzą ich pracodawcom 
orzeczenie odraczające obowiązek ubezpieczenia od 
1 lutego 1922 r. do czasu zakreślonego art. 104 
ustawy z dn. 19 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. N~ 44, 
poz. 272). 

Składki, wymierzone za czas członkostwa do 
dnia 31 stycznia 1922 r., mają być uiszczone na rzecz 
kas chorych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 
ogłoszenia. Jednocześnie traci moc 'obpwiązującą 
rozporządzenie z dnia 11 lipca 1921 r. o odroczeniu 
terminu ubezpieczenia na wypadek choroby robo' 
tników i pracowników rolnych i służby domowej 
wiejskiej Vi kasach chorych na obszarze b. zaboru 
austrjackiego (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 419). 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
L. Darowski 

• 


