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329. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRA W ,WE

WNĘTRZNYCH I OPIEKI SPOLECZNEJ 

Z dnia 23 maja 1935 r. 

Przepisy J dotyczące przestrzegania warunków bez-
pieczeństwa i higjeny przy robołachbudowlanych. 

. Na podstawie art. 376 rozporządzenia Prezy
·denta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o pra
wie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. 
.Nr. 23, poz. 202) w związku z rozporządzeniem Pre
zydenta Rzeczypospoiitej z dnia 12 lipca 1932 r. 
o wprowadzp.niu nazwy "Minister Opieki Społecz
nej" i "Ministerstwo Opieki Społecznej" (Dz. U. R. 
P. Nr. 64, poz. 597) oraz na podstawie art. 1 i 2 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra 
Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 479) za
rządza się co następuje: 

I. Przepisy ogólne. 
§ 1. Przepisy rozporządzenia niniejszego ma

ją zastosowanie przy wykonywaniu zarówno przez 
przedsiębiorców jak i sposobem gospodarczym ro
bót budowlanych, O których mowa w rozporządze
niu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 
1928 r. o pniwiebudowlanem i zabudowaniu osiedli 
(Dz.U:-R. ·P. Nr. 23, poz. 2021, 

§ 2. (1) Urządzenia pomocnicze, transportowe 
i ochronne przy budowie oraz podnośniki i materja
ły, używane do tych urządzeń, mają odpowiadać 
ogólnie uznanym wymaganiom co do ich jakości ora:t 
przepisowym normom wytrzymałości. Stan urządzeń 
pomocniczych należy perjodycznie - w zależności 
od ich przeznaczenia i warunków atmosferycznych
sprawdzać za pośrednictwem osób, posiadających 
kwalifikacje. określone wart. 145 ust. 4 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerw
ca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. 
Nr. 53, poz. 468) w brzmieniu ustawy z dnia 10 mar
ca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 350). 

(2) Gdy przy budowie mają być używane urzą~ 
dzenia pomocnicze o skomplikowanej konstrukcji, 
w związku z przewidywanemi znacznemi obciążenia
mi, - należy na żądanie właściwej władzy budowla
nej przedstawić projekt tych urządzeń razem z od
powiedniem obliczeniem statycznem. Przy oblicze
niu należy przyjąć obciążenia faktyczne, przewidy
wane w trakcie roboty. Wszystkie części ruchome 
podnośnika (np. koła zębate, bębny, wały) należy 
obliczać z 5-krotną, a łańcuchy i liny - z lO-krotną 
pewnością na wytrzymałość przy największem ob
ciążeniu dla podnośnika. 

(3) Do budowy urządzeń pomocniczych może 
być użyty stary materjał, będący w stanie zdatnym 
do użytku. Przy obliczeniu statycznem urządzeń po
mocniczych ze starych materjałów, należy odpowie
dnio zmniejszy t naprężenia dopuszczalne. . 



840 Dziennik Ustaw. Poz. 329. Nr. 50. 

§ 3. (1) Teren, bezpośrednio objęty wykony
waniem :-obót, należy oddzielić zapomocą ogrodzeń 
od miejsc, dostępnych dia osób, niezatrudnionych 
przy budowie. Ogrodzenia należy wykonywać w spo
sób, usuwający w.szdkie n:ebezpieczeństwo, mogące 
powstać wsln 'tek spadania jakichkolwiek przedmio
tów. W podchny sp:::sób należy zabezpieczyć przed 
spadaniem jakichkolwieg przedmiotów miejsca w ob~ 
rębie budowy, dostępne dla pracowników. 

(2) Wszelkie miejsca, niebezpieczne dla spora
dycznych nocnych przechodniów (jak doły, wykopy), 
należy ogradzać na noc barjerami o wysokości, wy
noszącej co najmniej 1,25 m. 

(3) W razie, gdy wskutek wykonywania robót 
został skasowany przejazd, przedtem używany, 
w miejscu byłego przejazdu należy umieścić barjerę 
i czerwoną tarczę z napisem ostrzegawczym o ska
sowa.niu przejazdu, a na noc zaopatrzyć barjerę 
w czerwone światło. 

§ 4. (1) Maszynowe urządzenia na miejscu ro
bót budowlanych należy uniedostępnić dla osób, nie 
stanowiących bezpośredniej obsługi tych urządzeń, 
zapomocą ogrodzeń, oszalowań, nakryć, dachów 
ochronnych, osiatkowań i t. p. urządzeń. 

(2) Obsługę mechanizmów oraz wykonywanie 
czy.n.ności i robót niebezpiecznych należy powierzać 
pra.::ownikom obeznanym z odnośnemi mechanizma
mi, bądź czynnościami. Przytem należy zachować 
konieczne środki i sposoby zabezpieczania pracoW
ników od nieszczęśliwych wypadków. 

(3) Miejsca magazynowania materjałów, nie
bezpieczne ze względu na charakter materjałów lub 
sposób ich magazynowania, należy ogrodzić i zaopa
trzyć 'IN udpowiednie urządzenia osŁrzepawcze, w ce
lu zamknięcia dostępu do nichosohom,"" niezaŁrudni,o
nym bezpośrednio przy magazynowaniu. 

(4) Doły do wapna należy ogrodzić. 
§ 5. (l) Miejsca pracy, dojścia i dojazdy do 

nich oraz urządz~nia maszynowe powinny być w cza
siewykonywania robót budowlanych dostatecznie 
oświeHcne. Gdy światło dzienne jest niewystarcza
jące, należy zaprowadzić oświetlenie sztuczne. 

(2) W razi.e stosowania oświetlenia elektrycz
nego należy dodatkowo zaopatrzyć miejsca budowy 
w zastępcze środki oświetleniowe. 

§ 6. W razie wykonywania robót budowla
nych w czasie mrozu i gołoledzi, wszystkie przejścia, 
dojścia, kładki, stopnie, pomosty i wogóle miejsca, 
służąc~ :;;.a połączenia komunikacyjne lub na których 
wykonywane są roboty, powinny być posypywane 
piaskiem lub innym materjałem, zabezpieczającym 
od poślizgnięcia się. 

II. Urządzenia pomocnic.ze przy pro'wadzeniu rob6t 
budowlanych. Ogólne przepisy o rnsztowaniacht dra-

binach i dachach ochronnych. 

§ 7. (1) Rusztowania stojakowe i drabinowe 
należy okresowo badać dla stwierdzenia ich wytrzy
małości. Okresy badań należy uzależnić od rodzaju 
konstrukcji rusztowań oraz od intensywności ich 
użytkowania i obciążenia. Niezależnie od powyższe
go badać należy rusztowania po każdej dłuższej 
przerwie w robo Łach, po każdej burzy, większej ule
wie lub opadach śnieżnych. Umocowania rusztowań 

wiszących, same rusztowania wiszące i rusztowania 
na wysuwnicach należy bada ć codziennie przed przy
stąpieniem do robót. Zauważone usterki we wszyst
kich wyżej wymienionych rusztowaniach należy usu
nąć natychmiast, przed przystąpieniem do robót. 

(2) Rusztowania należy utrzymywać w czysto
ści. Gruz i śmiecie n'ależy stale l1SI1WaĆ z rusztowań, 
a śnieg - nawet wtedy, gdy roboty nie 3ą prowa~ 
dzone. 

(3) Zabrania się nagromcudzania i pozostawiania 
na msziowaniach na noc, dni świąteczne i dłuższe 
przerwy w robotach, materjałów lub przyrządów. 

(4) Zabrania się używania jako materjału do 
budowy msztowań drzewa nieokorowanego oraz de
sek zrzynkowych (oblader). 

(5) W czasie budmvy lub rozbiórki msztowari 
wstęp na miejsce tych robót zabroniony jest osobom, 
niezatmdnionym przy nich. 

(6) Zrzucanie materjału przy rozbiórce ruszto
wań jest zabronIone. 

§ 8. (1) Gdy przy wykonywaniu robót ze
wnętrznych, przy których są używane ciężkie mate
rjały, jak np. ciosy, lub robót zewnętrznych przy bu
dynkach o wysokości, ~'rzekraczającej 7 m, koniecz
ne jest użycie rusztowe; !lia, - wymagane jest urzą
dzenie rusztowania stojakowego. Przymocowanie 
rusztowania do budynków należy uskuteczniać zapo
mocą odpowiedniego zakohvienia; zakotwianie do 
niepewnie osadzonych czqści budynku, jak np. pio
runochronów, rur SPu.stowych, okien i t. p. jest za
bronione. 

(2) Gdy postawienie rusztowani.a stojakowego 
do wykonywania robót, o których mo"wa w ustępie 
poprzedzającym, jest technicznie utrudnione lub też 
wymaga znacznych kosztów, niewspółmiernych 
z wartością wykonywanych robót, wówczas można 
użyć innego systemu rusztowania za zgodą władzy 
budowlanej, która może żądać uzasadnienia racjo
nalności wybr,anego systemu z punktu widzenia hez
pieczelistwa oraz sporządzenia i przedstawienia spe
cjalnego proj(;ktu ruszto '.vania wraz z obliczeniem 
statycznem. 

(3) Gdy wysokość budynku nie przekracza 7 m 
i do budowy nie są używane ciężkie materjały, wów
czas do robót zewnętrznych można używać poza sto
jakowemi rusztowania innych systemów, jak: ruszto
wania na kozłach, rusztowania wystrzałowe i inne. 

§ 9. (l) Zabrania się używać beczek, skrzyń, 
stosów, cegieł i tym podobnych przedmiotów zamiast 
rusztowań lub w charakterze podpór dla rusztowań, 
jak np. dla podwyższania poziomu pomostu. 

. (2) Używ'anie więcej niż jednego rzędu kobyłek 
na pokładach rusztowani owych jest zabronione. 

(3) D~~ski pomostowe na rusztowaniach należy 
ułożyć dwiema warstwami sz,czei:nie przy sobie i na
leżycie umocować, w celu zapobieżenia ich kołysa
niu i przeważaniu się. Wystające gwoździe należy 
usunąć. 

Rusztowania stojakowe. 

§ 10. (1) Stojaki należy posadowić w ten spo
sób, aby pod działaniem obciążenia nie mogły się 
przesunąć w kierunku pionowym. 

(2) Przy wpuszczaniu stojaków w ziemię, naj
mniejsza głębokość wpustu powinna wynosić 0.80 m. 
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(3) Jeżeli pomiędzy stojab.mi istnieje przzjazd, 

stojaki należy odpowiednio zabezpieczyć przed moż· 
liwemi uderzeniami pojazdów. 

(4) Odstęp stojaków od murów nie może prze
wyższać 2,50 m. 

(5) Przedłużenie stojaków przez połączenie 
dwóch słupów należy dokonywać zgodnie z normami 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

§ 11. (1) Grubość stojaków i odległość pomię
dzy niemi należy dostosować do rodzaju wykonywa
nych robót oraz do przewidywanego obciążenia ru
sztowania. 

(2) W przypadkach, gdy wysokość ruszŁowan,ia 
stojakowego przekracza 22 m, lub gdy przewiduje się 
znaczniejsze obciążenie rusztowania, władza budo
wlana może zażądać, aby konstrukcja rusztowania 
była uzasadniona zapomocą obliczenia statycznego, 
w którem należy przyjąć parcie wiatru, jako równe 
120 kgm/m~ j działające w obydwóch kierunkach ru
sztowania. Ponadto władza budowlana może w razie 
potrzeby żądać skonstruowania poszczególnych wę
głów zapomocą prawidłowego zaciosu ciesielskiego, 
przy użyciu śrub stężających o średnicy nie mniej
szej niż 15 mm. Średnica śrub przy stosowaniu okrą
glaków powinna wynosić co najmniej 22 mm. W ra
zie, gdy rusztowanie jest narażone na większe 
wst.rząsy, śruby należy stale sprawdzać i należycie 
dokręcać. 

(3) Wymiary poprzeczne stojaków nie mogą 
być mniejsze niż 0.12 X 0.12 m przy drzewie kanto
wem i 0.15 m w cieńszym kOIleu przy d::-zewie okrą
głem. 

§ 12. (1) Podłużnice (rygi.) mają być przymo
cowane do stojaków. Sztukowanie podłużnic dopusz
cza sie tylko na stojakach. 

(2) VI razie, gdy przymocowanie podłużnicy 
jest dokonane nie zapomocą prawidłowego zaciosu 
ciesielskiego, lecz sposobem pro'Nizorycznym zapo
mocą gwoździ , klamer i t. p., wówczas pod podłużni
cą w charakterze jej podpory na stojakach powinna 
znajdować się poprzeczka tychże poprzecznych wy
miarów i w tenże sposób przymocowana co i pod
łużnica. 

(3) Wzbronione jest używanie podłużnic, dzia
łających wspornikowo. 

§ 13. (1) Przekroje i rozstawienie leżni (ma
culców) mają odpowiadać obciążeniu pomostów. 

(2) Leżnie (maculce) należy pewnie ułożyć na 
podłużnicach, lub na oporach, i w ten sposób umo
cować, by nie mogły się przesunąć, wyciągnąć 
i skręcić. 

(3) W razie wpuszczenia leżni (maculców) 
w mur, głębokość wpustu nie może być mniejszą niż 
pół długości cegły. 

(4) Opieranie leżni (maculców) na wystających 
nienośnych częściach budynku jest wzbronione. 

§ 14. (1) Każdy pokład rusztowania należy 
przykryć deskami aż do wewnętrznych stojaków, 
bądź aż do muru. Odległość ostatniej deski od muru 
nie może być większa niż 0.05 m. 

(2) Deski pomostowe mają opierać się najmniej 
na 3 leżniach (maculcach). 

(3) S.ztukowanie desek pomostowych może być 
uskułeczmone tylko na leżniach. Przy sztukowaniu 

na zakład długość zakładu ma wynosić co najmniej 
0.20 m. 

(4) Grubość desek pomostowych ma być dosto
sowana do obciążenia i nie może wynosić mniej niż 
32 mm. 

(5) Deski pomostowe należy ułożyć tak szczel
nie, ażeby niemożliwe było spadcmie jakichkolwiek 
przedmiotów na pomost leżący poniżej. 

(6) Pomost, znajdujący się powyżej 2 m ponad 
terenem, należy zaopatrzyć od dołu w deskę krawę
dziową i w poręcz, umocowaną na wysokości 1 m 
nad pomostem, licząc od poziomu pokładu do wierz
chu poręczy. 

§ 15. (1) Rusztowanie stojakowe należy uszty
wnić zapomocą krzyżulców przynajmniej w końco
wych przedziałach rusztowania.. 

(2) Krzyżulce należy przymocowa,; bezpośred
nio do stojaków. 

(3) Na krzyżulce można używać deski półczy· 
ste (zrzyny). Krzyżulce najeży przymocować co naj
mniej 2 gwoździa:<11i z obydwóch końców. Długość 
gwoździ ma się równać co najmniej 2}f grubości de
ski w miejscu przytwierdzenia. 

§ 16. (1) Przy wznoszeniu nowych budynków 
zapomocą rusztowań zewnętrznych rtlsztowania sto
jakowe należy pozosta\Atiać aż do ukończenia robót 
przy konstrukcji i wykończeniu dachów. 

(2) Najwyższy pomost należy umieścić nie niżzj 
niż o 1.60 m poniżej gzymsu wiel'iczącego. szczelnie 
zasłać deskami pomosfowemi i niezależnie od porę
czy, O której mowa w § 14 ust. (6), zaopatrzyć w po
ręcZ, wystajctcą przynajmniej na 0.60 m ponad rynnę 
dacho""ą· 

§ 17. (1) Pochyłość schodni nie może być 
większa od 1 :2. 

(2) Płaszczyznę schodni należy wyłożyć przy
mocowallemi listwami poprzecznemi w odstępach co 
najwyżej 0.40 m. 

(3) Schodnie należy urządzić i utrzymywać 
w sposób, zabezpieczający korzystających z nich od 
poślizgnięcia się· 

(4) Schodnie należy przytwierdzić do leżni 
i usztywnić w sposób, zapobiegający ich kołysa
niu się· 

(5) Grubość desek należy zastosować do obcią
żenia; w każdym razie zabronione jest używa.nie na 
pomost schodni desek cieńszych niż 38 mm. 

Rusztowania drabinowe. 

§ 18. (1) Zwykłe rusztowania drabinowe mo
gą być używane do robót, wymagających małej ilości 
materiałów (tynkowanie, mniejsze naprawy, malowa
nie i t. p.). 

(2) Drabiny należy ustawić w ten sposób l aże
by było niemożliwe pionowe przesunięcie się oby
dwóch nóg, a tern bardziej wzajemne przesunięcie się 
jednej nogi względem drugiej. 

(3) Odstęp pomiędzy drabinami nie może być 
większy, niż 2 m. Drabinowe rusztowanie z pojedyń
czych drabin można wykonywać tylko do wysokości 
16 m. Przy większych wysokościach należy od dołu 
stosować 2 drabiny obok stojące. 
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(4) Przy przedłużaniu draliny zapomocą dru
giej drabiny długość styku drahin powinna wynosić 
co najmniej 1.80 m. Połączenia należy dokonać za
pomocą podwójnych klamer żelaznych, a ponadto 
żelaznych chomont(strzemion). 

(5) Drabiny należy pewnie przymocować do bu
dynku zapomocą drutu o średnicy, wynoszącej naj
mniej 2 mm, przez czterokrotne okręcenie dookoła 
haków o długości 0.20 m, wbitych najmniej na 0.15 m 
w mur. Przymocowanie drabin do muru w inny spo
sób jest dopuszczalne, o ile sposób taki daje dosta
teczną gwarancję bez;pleczeńs.twa. 

(6) W celu zapobieżenia bocznym przesunię
ciom s ię drabin należy rusztowania umocnić zapo
mocą krzyżulców. Krzyżulce należy umieszczać co 
najmniej co 2 kondygnacje i przybijać gwoździami 
lub przyśrubowywać do stojaków drabin. 

. (7) Grubość desek pokła.dowych ma wynoslc 
50 mm. Deski mogą być sztukowane tylko na szcze
blach drabin z tern, że jedna deska musi zachodzie 
na drugą co najmniej na 0.20 m. Zabrania się zamiast 
szczebli przybijać łaty. 

(8) Na międzypokładach, na których się odby-· 
wa praca, należy na wysokości 0.90 m od pokładu 
przybić gwoździami o długości 70 mm poręcze z de
sek o przekroju, wynoszącym co najmniej 32 X 150 
mm. Zamiast przybicia gwoździami dopuszcza się 
umocowanie poręczy do drabin zapomocą ścisłego 
czterokrotnego krzyżowego okręcenia drutem o gru
bości 4 mm lub zakładania na specjalnie przygoto
wane na drabinach łączniki. 

Rusztowania wysuwane. 

§ 19. (1) Na wysuwnice rusztowań należy uży
wać kantówek o wymia.rach; wynoszących co naj
mniej 0.14 X 0.14 m. Wysuwnice mają być nachylo
ne ze spadkiem 1 % w kierunku muru i nie mogą być 
wysunic;:te poza lice zewnętrzne muru więcej niż 
o 1.50 m. Wysuwnice muszą przechodzić przez mur 
hlb otwory do wewnątrz budynku i wystawać poza 
lice wewnętrzne muru co najmniej n'a 2 m. KOlke 
wysuwnic wewnątrz budynku należy zamocować do 
stropów. Pokłady, poręcze i dolne deski krawężniko
we mają odpowiadać warunkom, przepisanym wyzej 
w § 14 dla rusztowań stojakowych. 

(2) Odstąpić od powyższych wymiarów można 
jedynie po uzyskaniu zatwierdzenia przez właściwą 
władzę budowlaną specjalnego projektu z oblicze
niem statycznem. 

Rusztowania na kozłach. 

§ 20. (1) Kozły ' mają być mocno zbudowane 
i usztywnione. Kozły należy usŁawiaćna wy trzyma
łympokładzie. Zabrania się ustawiania kozłów na 
luźnych pokładach z belek i t. p. niepewnych pod
stawach. 

(2) Przy użyciu kozłów, wyższych .niż 2 m, nogi 
należy związać krzyżowo deskami lub łatami. 

(3) Na rusztowaniu na kozłach dopuszcza się 
ustawienie tylko jeszcze jednego rusztowania na ko-
złach. . 

(4) Pomost rusztowania na kozłach należy 
szczelnie ułożyć z desek; deski należy zaściełać po
dwójnie na zakład dla robót murarskich i pojedyń
czo - dla robót tynkarskich. 

Rusztowania wiszące. 

§ 21. (1) Rusztowania wiszące mogą być sto 
sowane tylko do robót, wymagających małej ilości 
materiałów. 

(2) Wysuwnice, przeznaczone do zawieszenia 
rusztowania wiszącego należy odpowiednio umoco
wać w stropach lub wiązaniach dachowych i zabez
pieczyć przeciw przesunięciu, przechyleniu i prze
ważeniu się. Długość wysuwnic wewnątrz budynku 
~a przewyższać co najmniej dwukrotnie zewnętrzną 
tch część. Zabrania się umocowywania wysuwnic 
'iN murze tylko zapomocą zaklinowania. Na wysuw
nice należy używać żelazo o profilach dwuteowych, 
albo drzewo kantowe o wymiarach, wynoszących co 
najmniej 0.14 X 0.16 m, lub wreszcie drzewo okrągłe 
o średnicy, wynoszącej co najmniej 0.15 m. Najwięk
szy rozstaw wysuwnic może wynosić co najwyżej 
2,50 m. 

(3j Dla podwieszania pomostów na wysuwni
cach należy używać odpowiednio . umocowane i od
powiedniej wytrzymałości wielokrążki z nale~ycie 
dostosowanemi linami sŁalowemi lub konopnemI. 

(4) Do podwieszania pomostów zabrania się 
używania lin konopnych o grubości mniejszej,. niż 
38 mm. Liny mają być zupełnie zdrowej zabronIOne 
jest używanie liny konopnej, gdy chociaż jeden skręt 
jest uszkodzony. 

(5) Haki lin mają być tak połączone .ze strze
mionami, aby wysunięcie się ich ze strzemIOn było 
uniemożliwione. Połączenie lin z hakami i strzemio
nami powinno być pewne, np. uskutecznione przez 
wplecienie wolnych końców liny, a nie przez obwią
zanie sznurkiem. 

(6) Pomosty rusztowań mają być, o ile to jest 
możliwe , poziome. Pomosty należy. szczelnie zasła~~ 
a boki zabezpieczyć poręczą lub S Iatką· Szerokosc 
pomostów ma wynosić co najmniej 0.50 m. 

(7) Łączenie 2 rusztowań wiszących zapomocą 
t. zw. mostku i używanie drabin i kozłów na tych 
rusztowaniach jest zabronione. 

(8) Przeciwko wahaniom rusztowania należy 
zastosować środki zabezpieczające. 

(9) Do umocowania rusztowania należy uży
wać haków nośnych normalnych, zginanych na gorą
co i obliczonych na dane obciążenie. 

(10) Pracowników zatrudnionych przy ustawia
niu i rozbieraniu rusztowania należy zabezpieczyć 
liną, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niemożli
we ze względu na warunki miejscowe. 

(11) Przy każdej dłuzszej przerwie w robotach, 
np. na noc, należy rusztowania wiszące umocować 
na wysokości większej niż 2 m nad terenem i wszyst
kie liny i drabiny podnieść, jeżeli osoby, niezatru· 
dnjone przy budowie, mają dostęp do miejsca pracy. 

(12) Rusztowania przed każdorazowem zasto
sowaniem muszą być zbadane na ich pewność. 

(13) Do robót na rusztowaniach wiszących mo
gą być używani tylko pracownicy wykwalifikowani, 
którzy są dobrze obeznani z pracą i użyciem tego 
rodzaju rusztowań . Zmianę położenia rusztowania 
należy uskuteczniać zawsze przy pomocy co naj
mniej 4 pracownik ów, licząc po 2 pracowników do 
obsługi każdej z lin. 
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Inne rusztowania. 

§ 22. Używanie rusztowań o typie, nieprze
widzianym w rozporzadzeniu niniejszem, dopuszcza 
się, gdy według u~naDia właściwej władzy budowla
nej rusztowania te dają gwarancję bezpieczeństwa. 

Dac;:y ochronne. 
§ 23. (1) Przy uży<:iu rusztowań zewnętrz

nych bezpośrednio przy drogach komunikacyjnych, 
należy od strony drogi wykonaĆ' dach ochronny ze 
spadkiem pod kątem 45° do wewnątrz. 

(2) Stosownie do rozmiarów i charakteru robót 
budowlcmych dachy ochronne mogą stanowić od
dzielną konstrukcję lub też mogą być wykonane na 
kroksztynach, odpowiednio przytwierdzonych do 
stojaków lub drabin. Grubość desek oszalowania ma 
wynosić co najmnie{ 24 mm. 

(3) Używanie dachów ochronnych jako ruszto
wań lub na skład maferjałów jest zabronione. 

Podnoszenie i opuszczanie ciężarów. 
§ 24. (1) Każdy podnośnik należy zaopatrzyć 

na widocznem miejscu w czytelny napis, określający 
największe dopuszczalne obciąŻ.mie. Przy dźwigach 
i żórawiach obok powyższego napisu należy podać 
nazwę wytwórni i rok wykonania. Dźwigi ponadto 
należy zaopatrzyć w napis, wskazujący, czy przewóz 
ludzi na tych d.źwigach jest lub nJe jest dopuszczalny. 

(2) Podnośnik nalp.ży przymocować do ruszto
wania w ten sposób, aby przy podnoszeniu i opusz
czaniu ciężarów pracownikom, zatrudnionym przy 
podnoszeniu, nie groziło niebezpieczeństwo. 
. (3) Mechsmizmy, służące do podnoszenia cięża-

rów, należy ustawić w takiej odległości od podnoszo
nego ciężaru, aby w razie zerwania się ciężar nie 
mógł spaść na zatrudnionych przy podnośniku pra
cowników. 

(4) Zabrania się przeciążenia podnośnik6w, 
diwi~ów i żórawi ponad dopuszczalną normę· 

§ 25, (1) Podnośniki, z wyjątkiem krążków 
ł wielokrążków, mają być zaopatrzone w hamulce 
t'ęczne albo samoczynne. Dostęp do hamulca ma być 
niekrępujący i nienara.żający pre,cownika na skale
czenie obracającemi się częściami podnośnika. 

, (2) Podnośniki korbowe mają posiadać korby 
wolne, to znaczy pozostające w stanie nieruchomym 
przy opuszczaniu ciężaru, a ponadto zapadkę i koło 
zapadkowe. 

(3) Koła cierne, zębate i pędne w miejscach gro
zących niebezpieczeństwem n.ależy zabezpieczyć za
pomocą osłon. 

(4) Podnosniki elektryczne, albo poruszane za 
pośrednictwem pędni (transmisyjne) mają posiadać 
samoczynne wyłączniki, zatrzymujące je w skrajnych 
punktach zasięgu. 

(5) Przyrządy do zmiany szybkości podnoszenia 
i opuszczania ciężarów mają być zbudowane w spo
sób, zabezpieczający od przypadkowych zmian szyb
kości. 

(6) Czyszczenie i smarowanie podnośników 
podczas ich ruchu jes-t zabronione. 

§ 26. Używane przy budowie podnośniki ma
ją znajdować się pod stałym nadzorem fachowym. Co 
2 tygodnie należy poddawać ogIędzincm wszystkie 
części podnośnika pod względem zdatności do użył-

---------------------------------------
ku oraz zużycia części. N:ezdatne części należy na
prawić lub zastąpić nov/e,mi. 

§ 27. (1) Podnoszone materjały należy na ha
ku podnośnika zawieszać tak, aby nie mogło nastą
pić znaczniejsze p~zesunięcie się punktu zawieszenia 
lub ześlizgni.-:cie się zawieszonego ciężaru z haka. 

(2) Naczynia do podnoszenia mas sypkich mają 
być tak napełnione, aby nie mogło następow~ć wy
sypywanie się materiałów podczas podnosz€ma. 

(3) Pod liny i łańcuchy do wiązania i wieszania 
materjałów należy dawać podkładki (np. klocki lub 
szmaty) celem przeciwdziałania uszkodzeniu lin i łań
cuchów podczas podnoszenia. 

(4) Ustawienie i obsługę podnośników należy 
powierzać pracownikom, dobrze obeznanym z tego 
rodzaju maszynami. 

(5) Wszystkie niebezpieczne miejsca w obrębie 
działania podnośników ręcznych lub maszynowych 
należy ogrodzić. Dostęp do nich jest dozwolony tyl
ko osobom przy nich zatrudnionym. O powyższem 
należy podać do wiadomości zapomocą odpowiednie
~o napisu, umieszczonego na widocznem miejscu. 

(6) Przebywanie i przechodzenie pod zawieszo
nym ciężarem jest wzbronione . 

Przenoszenie i składanie materjałów. 
fi 28. (1) Przy podawaniu ręcznem materja

łów z poziomu niższego na poziem wyżej położony, 
zabronione jest ustawianie pracowników jednęgo nad 
drugim w jednej linji pionowej. 

(2) Materjały budowlane i narzędzia należy 
składać na placu budowy w ten sposób. aby nie po
wodowały niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia 
ludzkiego przez możliwość wywracania lub stacza
nia się· 

Rowy i wykopy. 

fi. 29. (1) Rowy i wykopy, głębsze ponad 1 m. 
należy zabezpieczyć od osuwania się gruntu zapomo
cą stoków naturalnych, właściwych dla danego 
gruntu, lub też zapomocą odeskowań. Obowiązek 
odeskowania nie dotyczy wykonywa.nych w trwałym 
gruncie dołów dreno'.vych o pochyłych bokach 
i o największej głębokości 1,75 m, gdy różnica po
między poziomem, na którym stoją pracownicy przy 
kopaniu dołu, a poziomem otaczającego terenu nie 
przekracza 1 m, a rury drenowe są zakładane zapo
mocą haków. 

(2) Składanie materiałów budowlanych na brze
gu wykopu jest dozwolone, gdy stosownie do warun
ków miejscowych parcie na grunt tych materjałów 
nie wywoła osunięcia się ziemi, grożącego . zasypa
niem wykopu. Składanie materiałów w pobliżu wy
kopu bez pozwolenia kierownika budowy jest za
bronione. 

(3) Po większych deszczach lub mrozach przed 
wznowieniem robót w wykopach należy zbadać wy
kopy i usunąć ewentualne uszkodzenia. 

(4) Jeżeli w ziemi znajdują się kable elekt. rycz
ne, rury wodociągowe, gazowe lub inne podobne 
urządzenia, należy o zamierzonem rozkopywaniu zie
mi zawiadomić instytucje, sprawujące nadzór nad te
tni urządzeniami, a przy robotach ściśle zastosować 
się do wskazówek, przez te instytucje udzielonych. 
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(5; Przy zasypywaniu wykopów, urządzenia za
p .... li~t:aj:lc:e ()suwaniu się gruntu można usuwać tyl
ko stopniowo. 

Słudaie i szyby. 
fi ~O ' (t) Budowę dudzien i szybów należy 

"·~I1ł t) ::. ywać p rze z fachow\! pzedsiebiorstwa, zatru' 
dnia j.lec fachowyr.h pracowników, "dobrze obezna
nych ; ~ lp'~(I rodM.ju robotami. 

· (2] Boc:7.De scia ny wykopów studziennych i uy-
b? w flllhiy ująć w odp.skowanie , zaopatrzone w po
Z;lolm ro7.parcia, wyłąc7.ająCp. moż1iwo~ć obwalenia 
SHil gr- El l'u j zasypania znajdujących się w "vykopie 
toboh :.kbw. 

· :3) ~:d.y pogłębienie ~tlJdr:i lub szybu postępuje 
rOWlIoczcsme 7, opuszczemem płaszcza shldzi enne~o, 
od~s~wwaDia nie są ko nieczne. W tym p rzypadku za
bron:or.~ Jest dokonywanie ~łębs?y~h podkopów, niż 
0.50 m , li cząc od dolne j krawędzi płaszcza. Z chwi
I~, gdy ~no :",",yJ.w pu, na którym znajdują si ę pracow
nI:Y, QSlą~ClC, gł~bokość większą niż 1.60 m od gór
neJ k.n.:,?dzl płaSlC:la, n a l eźy zapewnić środid, 
um()~hv.:laJące natychmiastowe i jedn oczes ne wydo
stanie ~Hę z wykopu każdemu pracownik owi od
dzielnie, 

IJk!adar.i't? beJek s~ropoYlych, otwory w ścianach, 
słosowanie wiąza6 dachowych. 

· ~ 11. fi) Gdy 1.a.chod;d potrzeba wykonywa-
ElI,a praey nad poziome-m diwiga rów stropow )'ch, 
nu~prz,C!"kryty~ stropem lub niepr:lęsklepionych na
tych~ma!;! po Ich \,ło!eniu , dźwiga ry nłl lcży zaopa
trz yc '.-~. czasowe pokrycie przez szcze lne i mocne 
u1oże~H~ P?k ładu_ z desek o ~rubosci, należycie za
pewnto1. !~ceJ bezpIec zeństwo pracownikom. 

I !2) Na po~da~zic zabronione jest urządzan ie 
sd adow maleqało'.v budnwlcmych. W razie potrze
by czasowe!!o m.ai!a7.ynowania materjałów budowla
nych na ~ok ładzje , na l eży go wzmocnić odpowiednio 
do prze w:dywo.nego oh -:: iążenia. 
. pl ~ź~i~:lrY st~opo\V,:, z!ltł.jdujące się bez po
sred'~llo ru,,('I1 pod d.tw,garnI?-', pl'zekrytemi pokładem, 
? ktorym ~owa w ~sl. Ul ! t2J, należy przekryć po
Je~}'ń ~z!ml desklUlU w oClStępacb , wynoszĄcych co 
~aID:nUp.J 0 .07 m. 

• (4.) ~~łn.ianie (:I t.mpów betonem, przekryw a-
D12 s~J ep.iCn lem.1 mateq~łem .stropowym ma sit; od
b~ac w. zuadzle w kolcJnoścl od do:nych kondy~na
cy, do gorn 'jcb. Ods t ępstwa od powyższej zasady SĄ 
dopuszczalne , ~dy w7. .. 'itI~dy bezj) ieczcństwa nie sloj ą 
na przeszkodZIe, z tem jednak, że ieżeli robota od
byw~ si.ę nad st ropem, C2iaSOWO pokrylym deskami, 
wt~ay ~astęP]~ Y DIŻSZ y strop powinien ,być pokryty 
deSKa m!. 

(5) Otwory w ścianach, prowadzące Da ze
wnątrz ~udyn~n, .ca niepo;{!·yte stro~y orAZ co liZy
bów, śW1ethknw l t. p. nnldy zagrodzić skrzyżowa
n~.m! d:-skami. ~dy do lna krawędź otworu znajduje się 
DlzeJ niŻ 0.50 m nad p ll7...;()me...rn odnośnego pokładu . 

,(6) Pokrycie najwyższe~o pok ładu mote być 
USllD.lę te tylko po o!:tatecznem wykończeniu robót 
d.achowych. 

wać 

Roboty dachowe. 
§ 32. (1) Przy robol.e ch da.-chowych należy U7. y
r,us:ttowań ochrono ych dowolneto typu, zabez-

-------
pieczających pi'ac(lw'ni1rów przed sp<l.dnięciem. Bez 
rus:d ow:1l'l mogą byc wyJ:onywane n i l dacha.ch tylko 
roboty zW:i.\za.nc 7. n'·prawą. 

(2) r!'zy prow,!(:?r:niu budowy ZElpom<.lcą rusz
towan zewnę trzn'ich, ,~z towan;c ochronne na.leży 
urządzać nic :::;;;:cj, Id ol! .. od. d')! :E"i kr.aw~d:d da
C~lU . Na rngacb budy!l~: u r~l~,,:~o·,..;t!.!L f"" (':'hr',)lln~ ma 
slęl!ać o 0 .5 m poza !:kr::tj:l)' 'Jbrys b:d yn!w. 

(3) Przy w-ykoL>ywan:u na dachac.h bez T'U-;zto
weó robót , związanych z .onp;'<!w:;, _ . gdy te rob oty 
są wykonywane w pobliŻIU dolr.ej krawędzi dachu lub 
na dachach o nachyleniu powyżej 30· na.lcży zaopa
t~zyć pracowników w ?asy ochrmwe na linach. W ra
Zie użycia lin !tono.pnycb gnlbosć ich ma wynosić 
co najmniej 1,5 t:m . Linę 7. pase:n ochronnym należy 
połączyć z .. pomocą t. zw. "karabinka". 

(4) Uży.::e ru:;?~c ·r<tri , pasów ochronnych i lin 
przy rcboiac~, ua ~adlU ~ie Jest ...... ymagaae, !!dy: z) 
dol;·a kra węaz dncm! Zn alduj~ Sl~ niże; ::iż 4 m nad 
poziomem iere flu, lub jZl't .:aopatrzoll.l w ur::;:~dzenie , 
zapohi e!:. j ącc sp;:dni?ciu z: d:;chu, "l bo .hJ roboty są 
wykoltYw <:,;!C prl.y użyciu drabin iub 5 .... !',~k, 

{5} Przy wyjwllywa niu ! obót nad dachami szkol a
nemi i nad ok!l<lmi ua d2.chach. dachy te i okna na
leży przykryć w sposób, 7.apobiega jący możliwości 
wypad ku z p rac own ik2tr..L 

Budowa kominów fahryc:wych. 
§ 33. ,1) !ludowę k ominó;\r IJalcży wykonywat 

p rzez fachowe pr:;~d:;i .!h:orstwa, za tn.:dniające pra
cowników fac howych, dobrze obeznanych z tego ro-.. 
dzaju robo tami. 

(2J Pod m;eiscem, w któ ::em S=\ podnoszone ma.
Łerjały , rriezalci ni,! 0a tego, czy odbywa s ię ono z ze
wn.:'l,{rz-, czy wo.!'A'ną!:rz komin!J, 3:!Jei:y urządzić dach 
ochrnnny, 7.abczpie~7.l'·,;",cy praco"-',tOików, znajdu j ą
cych się Ilia dole, od spadających wypadkowo przed
miotów. 

Rozb.:órka hudynków. 

§ 3.;. (1) no~b~ćtkę budyr-ków nl\.lcży wykony
wać według \lprzeOn!o op::acowtl ;!cgo zl!,odnie z 7.Ma
~mi sz~u.ki b!ldowla,;cj p rog~.-:rr:u robót, usuwające~o 
ol'ebezplecz(>nslwo ulerrzew:dzlane!!O zawaleni~ się 
ścian, strof,tów lub przekryć . 

{~}. G:uz i H!~Y materiał b\!d.<Jw!any, pochodzący 
~ ro:;:b,;nrkl, n.::: 'e7.Y usuweó 2aFor,~ ocą ~s.uwania po 
płaszczy.zt1.ach pochyły~h lub z?~jm<?wać zapomoc" 
podnośn ikowo Zrzncc.!lie mi!ter)1ib Jest 7..:lbrODione . 

(3) P~asz ~7.yzny poch'ył~ naJcż y ur.ządzić w spo
sób, z apob]e g~Jący spac<.".mu .ub wy.padaniu mater;ału 
na miejsca , do tcgo nicprzeznac7.one. 

(4J Obalanie lub rozsad~anie więks7.Yclt czę~ci 
b:l.dynku przy I?omocy ma!eqatów ~..,ybuchowych na
Iczy uzltl1teczJ: Hlć w sposob przewld7.iar,y w .przepi
sach, obowiązujący-::h dla robó t gó:-~iczych, i zgodnie 
z warunkami, us tanowione mi w pozwoleniu władzy 
budowlanej. 

Specjalne ~abez[)ic.cz.2ni~ .pr~y rof"!ll!ch z materjaJa~ 
au s:.,lwd hwec::u l tucbCZPIC-::z.ncmi, 

ł 35. (1) W .pomieszczeniach, w k tórych S" 
p~zccbo~ywan~ ma ! ~ rja ły ła~V1opalrre i w bezpoś red
mem sąsledztwlc taKIch poolleszczeń zabron.iortf~ jest 
rozp3..1anie oifni? p~ac :l z I)twa rtym ')i!uiem i palenie 
tytoolU; odpowledUl zakaz należy uwidoczmć przez 
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wywieszenie stosownego napisu. W pomi'eszczeniach 
tych, jak również w pomieszczeniach, w których są 
wykonywa,De roboty z materjałami łatwopalnemi, na
leży, jako sztuczne OIśwJetlenie, stosować lampy elek
tryczne żarowe lub lampy bezpieczeństwa. 

(2) Kwasy, ługi, trucizny i gazy s,zkod1iwe należy 
przechowywać w pomieszczeniach LClimkniętych, spe
cjalnie na ten cel przeznaczonych, w naczyniach, za
opatrzonych w wyraźne napisy, okl"eślające ich za
wartość. Wypróżnianie balonów z kwasami należy 
uskuteczniać przy pomocy przyrządów, zapobiegają
cych rozlaniu płynu. Przechowywanie tych lIl8,terja
łów w naczyniach do napojów i pokarmów, jak np. 
w butelkach od piwa - jest zabronione. 

(3) Prowizoryczne pi'ece stałe lub pTz,enośne, 
do suszenia, lutowania, ogrzew,ania i t. p., umieszcza
ne w wewnętrznych z.amkniętyc'h pomiesz'czeniach, 
w których znajdują się pracownicy, należy zaopatrzyć 
w rury do odpl.'Owadzamia gazów Jubw kaptury prze
ciwwyziewowe. 

(4) Do gotowania asJaltu, smoły i t. p. mateI'lja
łów należy używać kotły, zaopatrzone w szczelnie 
przyle~ające pokrywy. W pobliżu palenisk należy 
umieścić piasek do gaszenia. 

(5) Przy prz!enoszeniu lub podnoszeniu materja
łów gorących zabrania się napełniaillia naczyń po 
brzegi. Naczynia należy zaopatrzyć w uchwyty, za
bez,pieczające przen()Iszących lub podnoszących przed 
oparzeniem się. 

(6) Przy Tobotach, wymagających użycia środ
ków wybuchowych, mają zastosowanie przepisy, obo
wiązujące przy ro.hotach górniczych. 

Schrony., i baraki dla pracowników. 

§ 36. (1) Gdy na budowie jes,t zatrudnionych 
więcei niż 10 pracovmików jednego pracodawcy, na
leży dla nich urządz!ić schron na wypadek niepogody, 
do spożywania posiłków, przechowywania ubrań na 
zmiClinę oraz pożYVlienia. Schron moż,e być urząP:zony 
w budynku tymczasowym albo w budynku nowo
wznoszonym, powinien być zamykany, ogrzewany i 
posiadać drewnianą podłogę. 

(2) Użytkową powierzchnię schronu nale,ży obLi
czać w stosunku co najmniej 0.75 m7 na 1 pracownika. 
Wysokość powinna wynosić w świetle co najmniej 
2.30m. 

(3) Schrony należy zaopatrzyć w stoły, ławy, 
wieszadła i oddzielnie zamknięte środki opatrunko
we. Ponadto w widocznem miejscu naJeży wywiesić: 

a) regulamin PTacy lub obwieszczenie we
wnętrzne, przewidziane przez obowiązUJjące prze
pisy, 

b) wskazówki, d<ltyczące pierws,zej pomocy w 
raz,ie wypadków, 

c) adresy posterunku policji i inspektora pracy. 
(4) W przypadkach, gdy miejscowe warunki wy

magają wybudowania baraków, przeznaczonych na 
zamieszkanie pr.zez pra'cowników w czasie budowy, 
należy je urządzić w sposób następujący: 

a) użytkowa powierzchnia baraków ma wynosić 
co najmniej 3,5 m2 na osobę, a wysokość w świetle -
2,3 mj 

b) powierzchnia okien ma W)'IIlOS~ć co najmniej 
1/10 powierzchni użytkowej podło~ii 

c) podłoga ma być drewniana i szczelnie uło
żona; 

d) należy zapewnić zachowanie w czasie chło
dów temperatury wewnętrznej wynoszącej co naj
mniei 15°; 

e) należy zaopatrzyć barak w urządzenie do go
towania strawy i zapewnić dostarczanie wody zdatnej 
do picia. 

(5) W razie zatrudnienia osób płci ohojga, n,ale
ży urządzić osobne baraki (pomiesz.czenia) dla męż
czyzn i dla kobiet. 

Woda do picia. 
§ 37. (1) Miejsca, gdzie są wykonywane roboty, 

należy zaopatrzyć w wodę świeżą i zdatną do picia 
w dostatecznej ilości. Wodę należy dostarczać zapo· 
mocą wodociągu lub w naczynia'ch, zamkniętych 
szczelną pokrywą i zaopatrzonych w kTany. 

(2) Naczynia z wodą i kubki należy tak rozmie
ścić, ażeby mogły korzystać z nich wszystkie bez wy
jątku osoby, zatrudnione na hudowie. 

Ustępy· 

§ 38. (1) W miejscach wykonywania robót bu
dowlanych należy urządzić ustępy w takiej ilości, aź,e
by 1 otwór ustępowy przypadał na 25 pracowników. 

(2) W razie zatrudnienia osób płci obojga, na
leży urządzić osobne ustępy dla mężczyzn i dla 
kobiet. 

(3) Ustępy należy otoczyć ze wszystkich stron 
flzczelnemi ścianami i zaopatrzyć w drzwi lub wejścia, 
zakryte zewnętrznem przepierzeniem, oraz w dach 
nieprzepuszczalny. Otwory ustępowe należy poprze
dzi,elać ściankami. Gdy w ustępie są siedzenia, należy 
je zrobić z hehlowanych desek. W c-elu wentylacji do
łów ustępowych w ustępach należy urządzić kanały 
wentylacyjne, wyprowadzone ponad dach. 

(4) Ustępy i ich najbliższe otoczenie nale-ży stale 
utrzymywać w czystości. Zawartość dołów ustępo
wych należy przesypywać niegaszonem wapnem lub 
torfem. 

Zachowanie się pracown.ików przy robolach 
budowlanych. 

§ 39. (1) Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
budowlanych powinni stosować się ściśle do przepi
sów rozporz~dzenia niniejszego. 

(2) Zabronione jest samowolne obciążanie przez 
pracowników rusztowań i innych urządzeń pomocni~ 
czych i ochronnych prz1ez umieszczanie na nich cię
żaróW. 

(3) Zabronione jest samowolne usuwanie przez 
pracowników urządzeń pomocniczych i ochronnych 
na budowie, jako też dokonywanie jakichkolwiek 
zmian w tych urządzeniach. 

(4) Przy podnosze.niu i opuszczaniu rusztowań 
wiszących należy przestrzegać, by pomosty nadmier
nie się nie pochylały. 

(5) Na rusztowaniach drabinowych oraz przy 
wykonywaniu robót na dachach zabron:ione jest no
szenie obuwia dreWiIlianego. 

(6) Pozostawanie n&. ruszto·waniach poza czasem 
pracy jest zabronione. Również zahronione jest sy
pianie na rusztowaniach lub w bezpO'średniem są
siedztwie rowów, dołów, ognisk i t. p. 
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.(7) Pay w7~noszeniu, rozbiórce 1 próbnem obcią
żaniu rusztowań i wszelkich urządzeń pomocniczych 
i ochronnych, zabrania się pracownikom przechodzić 
t zatrzymywać się pod t~D1i urziJ,dzeniami. 

(8) Zabr:mia się pracownikom posługiwać się 
temi pnyrządami do pracy, urządzeniami maszyno
wemi. przewoda.mi elektrycznemi i t. p., których ob
sługiwanie !;1Żywar.ie dO'llich oi!e nale'ży. 

(9) O wszelkich uszkodz,eniach urzą.d.zeń pomoc
niczych i ot:hronnych oraz urządzeń, przyrządów i na
rzędzi, używ:tnych przy robotach, pracownicy obo
wiązani są :uieZ"'l10cz'l1ie zawiadamiać kierownika 
rohót. 

(10) Wf obrębie obszaru, na którym są wykon'Y
wane roboty budowlaue.s.pożywauie posilków do
zwoloneje.st tylko w porze i miejscu, usŁalonem przez 
kierownika robót. 
. (11) Spożyd.e napojów alkoholowych i pozo
stawanie w obrębie budowy w sta..1'lte nietrzeźwym 
jest zabronione. 

III. Przepisy końcow'2' .. 

§ 40. \Y/in\ni niestosowania się przy wykonywa
niu robót budowlanych do przepisów rozporz: ądzelllia 
niniejszego podlegają karom, przewidzianym w ty
tule X części II rozporządzenia Prez)~denta Rzeczy
pospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowla" 
nem i zabudowaniu osiedli lDz. U. R. P. Nr. 23, 
poz. 202). 

§ 41. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie w 3 miesiąc,e po dniu ogłoszenia i obow'iązuje na 
obszarze całego Państwa, z wyjątkiem obszaru woj.e
wódz twa śląskiego. 

§ 42. Z dniem we-jścia w życie rozporządzenia 
niniejszego tracą moc obowiązui<\,cą wsz'elkie przepi· 
sy, wydane w sprawach, unotllUowanych w rozporzą
dzeniu n1niejszem, 

Minister Spraw Wewnętrznych : 
.Marjan Zyndram-[(ościalkowski 

Milli'3lter Opieki SpoleC2Jne.j: Jerzy p acior kows.ld 

.330. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 22 czerwca 1935 r. 

wydane w poroxumieniu z rł1inistrami: Sprtaw We
wnętrznych i Spra~N VI cjskowych o rejestracji stal

k;;';,~r i łodzi :i:e~iU\2i śr&.uądow~j. 

Na po.ds'. lwle n.,rt. 25 roz'Porządz.enia Prezyden
ta Rzeczypospolitej .~ d nia ó marca 1928 r. o żeglu
dze i spła v"ie \'\3 śródlądowych drogach wodnych 
(Dz. U. R. P. Nr. 29. poz. 266j, zm10nlone<go 1lJStawą 
z dnia 18 lut e'go i932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 25. poz. 215) 
i prze.pisem art. 98 rozporz·ądzenia Prezydenta Rze
czypo~politei z dnia 28 grudnia 193'4 r . (Dz. U. R. F. 
Nr. 110. poz. 976), oraz. na podstawie. art. 1 i 6 lit. d) 

roz.porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
21 ID3ja 1932 r. w sprawi,c zniesienia urzędu Mini
stra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 479) 
zarządzam co następuj e: 

§ L (1) Rejestr.8_cji podlegają statki i łodzie, 
z wyjątkiem państwowych i zarejestrowanych w jed
r.ym .z portów morskich, bez wzglę·du na to, czy s~ 
czynne czy nieczynne. 

(2J todzie, stanowiące przyna.Jeżnosć innych 
statkóv ... lub łodzi, pGdi.egają rejestracji łącznie ze 
sŁatka.mi lub łodziami, do których przynależą, ,i; olrzy
mwją nazwę i numer tych statków \łodzi). 

§ 2. Rejestra·eję statków j łodzi przeprowadza 
ten państwowy zarząd wodny, n a którego o·bszarze 
działania znajcbje ·się miejsce postoju statku lub ło
dzi, OIbran,e p rzez wlaśclciela (posiadacza.) , 

§ 3. Zgłoszenia statku lub !odzi dokonywa się 
bezzwłoczni? po w'jbuduw;miu w kraju, a w przy
padku nabycia zagranicą -- hez.zwłocznie po spro
wadzeniu do krajn, w btżdym rO.zie przed ich uży
ciem do .przewozu pasażerów lub ła ,dwlków albo do 
hoiowania innych statKów i: łodzi na [lolskic:h dro
gach wodnych. 

§ 4. (1) Zgloszcniu3tatkó'w i lodzl do rejestra
cji dokonyvva ' się pisemnie przez prze słanie lUD zło
żenie we właściwym urzędzie (§ 2') o.d.pov."iednio wy
pełnionego fonnuJarza,\"'edług wz·oru ,Nr. la 111b lb 
(zaL Nr. 1 i 2). lub asfnie prZ8Z podyktowanie s-to
sownych danych i w ,;bu przypadkach zgłaszający po
winien podpisać -N'/pdnione formularze. 

(21) Formularze dostarczane są przez urzędy 
rejestracyjne bezpłatnie. 

§ 5, (1) Zgłaszający powinien 'przy zgłoszeniu 
przedstawić wszystkie posiadane dok.umenty , odno
SZąc·e s i ę do statku lub łodzi. 

(2) Zgłaszający odpowiada za zgodność z praw
dą i doklad41ość zgłoszonych d,mych. 

§ 6. Urząd rejestrujący bada z;Iodność zgło
lIL'I:onych danych z prz'edstawione-mi dokumentami, 
Ił w r a zie p oIrze'lJl sprawdzenia zgodnO;.~d zgłoszo
nych d anych ze sIanem fakl.y,;znym moll! z::.'ząaać 
poddania statku lub łodzi oględzl...'1om. i w tym celu 
wyznaczyć zgłas7.~jącernu~lliei~ce i tCl:ll'::in okazan.ia 
lOtniku lub łodzi- Po sprawcizcluU zgłoszon.ych danych 
urząd rejestrująGY stwierdza prawidłowość ~łosze
ma podpise,m i .pkczęcią. 

§ 7. Na pod"tll_wle pofwkrdzone,go (§ 6) zgło
szenia urząd rej.estrujący sporz i:l!dza d,Ok Ol rrlZn.t reje
stracyjny według wzoru Nr. 2u lub 2'b (zol. Nr. 3 i 4) 
i wraz z'e zr..akiem n.mnerowym według w zoru Nr. 3 
(zat Nr. ?) wydaje go z.głaszaiącemll, za pokwitowa
niom w odnośnej ruhryce zgłoszenia, wskazując je
dnocześnie m iejsce ćna statku !led;:.!}, VI którem znak 

.' t· numerowy pOWInIen iJyC przymo(,~cwa.ny, 

§ 8. Każdy państwowy zarząd wodny prowa
dzi księgi do rejestracji s-tatków i łodzi według wzo
rów I'Ir. 4a i 4h (zaL Nr- 6 i 7). oddzielnie dla statków 
i łod:d z wlasn)iilll napędem mechv'uicznym ioddz1el
nw dla sŁabków i łod:z.i. bez takie20 napędu. 

". 


