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szmat; . oclppdk6.w" dzianin" śdnków tkan1n, . po- J się ·· maszyn% osnowową . 1'Ub' . saneczkową moto-
siad~ąte pionaa lłr łiębri0i.v"· szaą:dą.eydh; : rową za ' rÓ'w'ń~owaz:nrk1 ' qWiScH-Irtasżyif saOl~- . 

6-) zak..ła,dy;, pllOd~;ą.ce wł1~,. s:?;·fiQ,GZn€'· ' wyd'l, maszynę ty'p1:U dia11lnge" luH ra:ttkió~g.d · 
llub syntetyczine ciągł~ 11:ib cięte; .' za rowtllb'Wamtk' j,~Cłhef rnasryny' s'an~ctko'tViej, 

7~ tkalinie bawełny. lub wMkien ły,ż:kJ0Wy'Ch'~ ' a \ maszynę typu wo,rl~owego za· równoOważnik 
posiadające' gonad . 24- kr'CJSna' mathankzne; 2/~ maszyny sanećżlt:owej. 

. ,.,. I ~~ 2·: DFa,'" ustMeniia:; dJy p:ttedi~ębrorst\vo 
8-\ tkałni€- w.eł-ny" , nr.osiacla.iąoe. piohad :8 kJi:o·· ~ ,. ł ' .. .tJ~.. • '" • 

/ ., r'~ J ptz'<3'1l'iyś li · wl'JK'1ennfćz>e'go,' . p1i:Ysla,{!la)ą<JeI ma:szy. -
sien mechanicznych; , nt ró,żnych typ6w;' pcM1~g.a pr~sO'W'i § , 1, 

9) tkalinie j,~dwabiu; p.lOsiadają.ce. ponad 12 MII~\ly' W!5zys-ttrie maszYtW' te.glO ' prźe4s-ię.ni<o r" 
hos~-en m,echaniczny.ch ' sz\vaj,ća,rskkh spe:cjal'- , stwa; · z§tliffi,(l)wać wefd1tig" rjlodaneg{) r6WTl'oważl'li
nyoh ; zwykłe krosn.a rfl:ech'ahiczneb'awehliah-e-li- ka. 
czą się: 2 .... kr;o6na d~a bawe,łny za jedno specjal~ §o:-3; Dła ust WleH i a·; czy p;rzetls~ębj,Cirstw'O 
neszwajr;:arskie; . przemysłu wMbe'l1lnicze~o, posiadające różne 

10) p'rze:dsiębi,Qn;twa ' pJfOdUKH'~ące filte · tło- . diZiaJy· produkcyjne, Dodłlega przepisowi ~ 1, 
cz.one, ora.z st'Qżkl dGKape1'uszy. (kapeliny), po- naleli:y · dla · każdego działu ustalić ufamek, kt6 -
siadające ponad 2 ' zesplOł)" zgrz,eb'l1e; reglQ Ilicmik stanowi rz,eczY'wistą - i10ść maszyn 

11) , tkal;nie tasi€m plecio:n}"ch i tkanych, teglO działId , a mianownik - il'ość mas'ly'l1, 
z wyłą<:7!cniem tkatIin techriłczil'ych i pas6w ponad któFąprzedsiębłorstwo danego typu :(:00 -

tkany,ch,posiadająoe ponad 160 maszynek p'lle' ' stajlc za.J:i.€:zoJiJle do średniego i wieHcieg10 prlJe 
tioOnkarskkh; w p,rz~dsięb'i:otstwach posiaclaj,ą;- m.yslu wtQki-el11łiczeg<oj po czy.u(ułamki p06zcz·e 
cych krosna :mechaniczne uważa się jedno kró- gnl!nych d:zi'ał6\v zsumować. Skoro suma prze · 
S11l0 za r;6wn(1\w'ażn~k 10" ma-szynek fJ'ter1f)fJ'!dar. wyżśzy jeden, uwaza się,' że przeHs iębio'rst\vo 
ski€n ; pl()dl'~ga pnepiśo\vi §' 1. . 

12) zmediah;rz<owa.he:- farbia'rnie, lA·z.ysu)IS,&- §, 4: Przy okreSlianiu, ktÓcr'e t; przedsię;-
wan-e d<ll pGt'·r.z;eb prŹ'emysłu wł6kienni.cveg;o, bj,orstw wymicni,o'Flydi w § 1 I'Oipo'riądż<en'ia u'/le 
z-d0-IIFI'e zatrudnić przy prodtiicc ji p.0.Rad 25 pra- g;ają przejęciu na właslnosć Pań:stwa~ nie b'e rże 
covm,ik6w 'na jedną ; zIF.tlaFi:ę; ałboczęściowo . zme- się pocL uwa:ge- maszyn i urząclze-ń Poq:J'ilo>zni~ 
chal1l~.'z,owane, zattUlelniają,ee ponad 50 praoo'vY- cżych. i p!1'Zygotbwawczych; znajdujących się ' 
nik6Ywn-a j ,edną ' zm<ia11l'ęoraz . wykończa.JiBie tka-o w przedsiębiorsb'Va-ch , ,a . niezwiązanych z 1"1"0-
rin, za;trud[iJ.iająoe po,nad 50 pracowniki6w 'na. crułreją· 
j,edną zmianę; . § -5, Pr.z.edsrębj,arstwa prrzemysłu wł-ókicl1wi'-

czego typu nie' wymieniónego w §. l niniejszego 
13) przedsiębiorstwa pończ1osżniczre; posia- rozporządzenia ul1egają przejęciu na własno-ść 

dające . więr;ej ahiżel:i 20 .' szt-uk pończoszniczych Państwa, o il1e zachodzą warunki · wym~enioOne 
maszyn okrągłyckstopkówych mo-1{) r{}wych (au- wart. 3 ust. 1 lit: B usfaWy z- dnia 3 st'ycz
troH'Ia-t6w) a1ibrp- ponad 20 sztuk maszyn okrą., nia 1946 r. o przejętiu na własność Panstiva 
głych pOVl1clJosZcniczych' jlodnolitych (prmluKują- podstawowy,ch gałęzi gospodarki na r.odb \vej 
cych soopkę i cho1ewkę), alb\') pol'lad 1 Z'espót (Dż: D,R. P.Nr 3; poz. 17). 
kotoOnowy o 24 ghDwi-cach (3 maszyny chol/ew- ,. § 6. Wykonanie nini!ejszegó rozporzą:dźe'nia 
kowe i I stonk{)wa ·p<o 24 głowioe), albo więcej porucza się Ministi:iowi Prżemysru. 
aniżelii j'edńą maszynę jednolitą o 24 głÓ'",ri,· § 7:' Rozpofząclz-enie niniejsze wchodzi w'zY'. 
ca:ch; . de z dniem ogłoszenia, 

14) pniedsięb~())rstwa ' trykota:.bowe, posiad a- Pri%,es Rady . Mil'iistl'ów: 
jąoe więcej aniżeli 32 maszyny s aneczlrowt!'; Edward Osób'l<:'tz _ Mora'iFski 
w przedsiębiorstw2Jch , p,os;adających maszyny in· 
n ych typów, a miahiowióe typu · osnowowego, Minister Przemysłu: 
worlcoweg](); challange lub raszkow.ego mva.·ża- H /larg Minc 

:144: 
ROI'PoRZĄ1>RJN1S':J'ittHIsrRów: ·p.RĄ~",j O P.lEKI SPOŁECZNEJ, ZO"lłOWIA', PRZEMYSŁU, 

01jntJOd\fV~' A'bMINtSTlłACJl P'tJBt.1CZN'F.J O RA'Z Zł-ł5M·. ODZYSKANYCH 

z dnia 6 ' lisŁopada 1946 r, 

w}tdan'e W:fp'''l"b!.tlat1en~ll 'z M i·n.Jstrami: o.b"Ml'Y~ N&.M,o\IP~, Ska1'bu;·· S" .... włedliwo'Śc·j, OŚMaty., 
Ro lnic twl l ~ef 'J1'tn ' ł oJnych, KomuRlkacjf, Poezt: i Tele'gt'af6\ivj LeSilietiVa opaz~ Ap1'Ó'W;'Złl~ji 

i H ndlu ' o o ~~ i n ')t<ib ppź.e~J isat: :1 d :o ty czących' bezp; ec~~n~tw'a" i h1gi'e ny p ril eS'. 

. Na ' p'Gdstawie art. 1 ust. l; art.2 - ust: 1 11928 r. o bezpieczeństwie ihigieniepJfacy (Dz. 
lit. a i coraZ ust. ,2 ,i3 rozpo:ządzenia: Pre- '. U. R: P. N~ 35, proz. 325) oraz ·art .. 3~7 roOzP?" 
zydenta RzeczYPfGSpi0,hte ) z dlua- . 16 maflQa. - rząd~,enia Pl'e~ydenta Rzeczyp<óspohte) z dma. 



Dziennik Ustaw Nr 62 734 Poz. 344' ----------
16 lutego 192,'3 r. G prawie budowlianym 
zabudowaniu osiedli ( Dz. U. R. P. z 1939 r. 
Nr 34, poz. 216) zarządza się, 00 następuje: 

I. Przep1sy wstę~ n~. 

§ 1. lo 0.'0 przestrzegania przepis,ów r'Ozpo
rząd~enia niniejszego są obowiązani zarówIl!o' , 
praciQdawcy, jak i pracownicy, każdy w za
kresie swoich ob'Owiązków; w szczególności jest 

' obowiązkiem prac.owników zgodne z przezna
czeniem używanie urządzeń ' i środków ochl'OBy 
osobistej , nieiIliszczenie ich i nieusuwanie ich 
podczas pracy. 

2. Osoby sprawujące: kier.ownictw.o zakła
du pracy lub pioszcz,ególnych działów pracy, 
nad~ór nad pracą, nadzór tec:hniczny lub nad
zór lekarsko-higieniczny, są .ob'Owiązane nad t;,) 
do stalego pouczania 'O sób s'Obie podległych o 
treści prz,epis'ów l'~.z p'o rządz,enia niniejszeg'O o
raz do nac1z<::; ru nad ich przestrzeganiem. -

§ 2. 1. ·W ciągu miesiąca od , dnia uru
chomienia zakładu pracy lub wejścia w życie 
rozp0'flądzenia niniejszegiQ prac'Odawca powia
domi obw.odowegiQ inspektora pracy, hO Ide
ruje zakładem. 

2. W tym samym ' terminie kierownil<: za
kładu pracy po_wiadomi obwodoweg.o inspek
tora pracy o nazwiskach , zakresie czynności i 

. od:plOwiedzialn.ości osób, wyzna,czonych przez nie
go dlO sprawowania: kierownictwa p0szczegół
nych działów pracy, nadz.oru nad p"l'acą lub 
nadwru techniczneg'o. 

3. Te same dane ujawni kierownik za
kradu pracy w podpisanYcch przez nieg.o ogło
szeniach, wywiesziQnych w miejscach pra::y, 

4. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do 
Zakładów wojskowych i _ przed siębiorstw pr,.)
dukujących dla wojska, o iIe . chodzi o dane 
stanowiące tajemnicę w'Ojskową co do urządzeń 
i pr'Odukcji. 

§ 3 . . K'Oszty st.os'Owania środków, przewi
de:ianych f{)'Zporządzeniem nini ejszym, ponosi 
pra,codawca . . Nie w.olno mu ich przerzucać 
na inne OSIO by,. . 

. II. Urz"dzenie i utrzymywanie budynków 
zakładu pracy. 

l. Przepisy ogólne. 

§ 4. L Budynki, pon1ieszczenia i lmnstruk: ... 
cje należ; utrzymywać czyst10 i w p'Orządku. 

2. W szczególno ś ci pomieszczenia pracy na
leży utrzymywać stalle w czystości i porządku 
ora .. dostatecznie często odnawiać. Czynności. 
te powinny być wykonywane w sposób zapo
biegający unoszeniu się pyłów ' oraz zakaże
l;liu 'i zatruciu pracowników. 

3. Czynności, przewidziane w ust. 2, ' pIO
vvinny się odbywać poza godzinami pracy, chyba 

ze charakter produkcji wymaga dokonywania 
ich w obrębie normalnego czasu pracy. Do 
s'przątania wyzna,cza się specjalnych pracowni
kiów. 

4. Każd'y zakład pracy poWInIen posiadać 
w d'Ostatecznej iloś,ci ' sprzęt do' sp'rzątania i 
przechowywać g.o w przeznaczonym do tego 
miejscu. 

§ 5. t. Zabr,onione jest prz,ech'Owywanie 
w pomieszcz,eniach pracy gotiQwych ' wyrGbów: 
oraz surowców w ilości większ'ej od ' potrzebnejJ 
do bieżącej produkcji. Niezbędne do produkcji 
materiały samozapalne, łatwozapal!ne, trujące 
lub w inny sposób szlmdliwe dla zdr'Owia należy 
przechowywać w szczelnym opakowaniu z za
chowaniem ' pnepisów § 80. 

/ 2. Z~bronione j'est prz,ochowywanie w po
mieszczeniach pracy materiaMw, poz'Ostałych' 
po oCzyszczeniu maszyn i_nasiąkniętych sma
rami. 

§6. Budynki zakładu pracy i kominy fa
hry.czne należy zaopatrzyć w pi'Orunochr6ny, 
utrzymywane w stanie ~tałej sprawności. 

§ 7. Niehezpieczl,le miejsca pracynald)'i 
oznaczyć za pomocą widocznych o każdej po
rz,e ostrzegawczych napisów i sygnałów; d,o
stęp do tych miejsc należy uniemożliwić nie-

' zatru,.dnionym tam za pomocą zagród, barier, 
ogrodzeń i innych odpowiednich środków. 

2. Otoczenie budynków. ' 

Ś 8. 1. Podw6rze powinno być czysto u
trzymane, posiadać twardą i równą nawie.rzch
n ię i urządrwne ś cieki do oopł'owadzania w,o
dy deszczGwej, chodniki dla pieszych oraz po
siada:: stały dojazd do budynków zakładu ' pra, 
cy dla pojazdów straży ogniowej. 

. 2. Zwały . węgla, suro~vców, łomu, odp<l;d
l~ów itp. należy składać w sposób zapobiegają
cy wypadkom w ogrodzonych i wystarczająco 
oświetlonych miejscach na ten ce!: przeznaczo
nych. 

3. Płyny cuchnące w ściekach nakży od
prowadzać . kanałami krytymi do urządzeń o
czyszczających z uwzgIę'dnieruem zabezpiecze • 
nia przed zanieczyszczeniem kanalizacji og6lnej: 
osiedla. 

4. Pyłów, gazów i trujących par, odpro;" 
wa.plZanych z pomieszczeń pracy, me woln'O wy
puszczać bezpośrednio na podw6rza · zakładów. 

5. Na wolnych nieużytkowanychprzestrze .. 
niach podwórz należy zakładać w miarę możno· 
ści zieleńce. 

§ 9. Podczas rohót, ' 'gdy oświetlenie dzieu
ne staje ~ię 1-liewY'starczające, _ podw6rze za
kładu pracy na1ieży ośWietlać dostatecznię wszę
dzie, gdzie tego wYmaga bezpieczeństwo . r'o
bót, komunikacji i transportu • 

• 



• 
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3. P~eszczenie w budynkach. 

§ 10. 1. Na każdego z praoowników jed
nocześnie zatrudni()lIlych w danym pomieszcze
niu pracy powinno przypadać: 

a) łącznie z objętością stałych urządzeń 
technicznych, maszyn, sprzętów itp_---. 
co najmniej 10 m sześ·ciennych pojem
ności , 

h) łącznie z powie rzchnią, zajętą przez u
rządi·eniatechniczne, maszyny, sprzęty 
itp. - co najmniej 2 111 kwadratlQwe po
wierzchni pod ł,o gi z tym, że wysokość 
po.mieszczenia pracy w nowowybudowa·· 
nych zakładach pracy nie może być 
mpiejsza niż .3 m przy zachowaniu prze
pis6w § 26; w budynkach starych nie 
nadających się do prz.ebudowy można 
odstąpić od tego wymagania, jeżeli ob
j ęt·oŚć na 1 robotnika nie jes t mniejsza 
iliż 15 m sześciennych. 

2. Powyższa nor;ma wysolwśd ulega · 
zmniejszeniu w stosunku dlQ takich pomie.szczeń 
pracy, jak np. klatki dźwig6\y oraz kabiny do 
obsługi innych urządrzeń transportowych , ka
biny centrali telefonicznych , kasł' itp., w których 
'latruclnionych jest najwyżej 2. pracowników. 

3. Normy, przewidziane w ust. 1, powięk
sza się odp::nvieclnio w tych pomieszczeniach, 
w których pył, gazy, para lub temperatura 
działają szkodliwie na zdr·owie pracowników. 

. 4. Wysokość pL alJt.~zczeń pracy, nie prze-
znaczonych na stały pobyt pracownik6w (pod
ziemia tartaków, składy itp), nie może' być 
il1niejsza niż 2,2 m. . 

§ 11. 1. Pomieszczenia, przeznaczone na 
stale miejs·ca pracy, nie mogą się znajdować 
w suterynach, piwnicach i na poddaszach. 

2. Praca w piwnicach jest dozwoLona w za
kładach przemysłtowych, o iLe rodzaj pmduk
cji tego wymaga, np. w chłodniach, lodow
D\ach, . rozle"miach win it p. 

4. Podłogi. 

§ 12.1. P-o~ieszc~enia pracy powinny mieć 
podł'ogę równą, z mąterialu nie wytwarzają
cego pyłu i będqcego złym przewodnikiem 
ciepła. 

2. Odstępstwa od przepisu ust. 1 są do
puszczalne, j e żel'i wymagają tego techniczne 
warunki produkcji. W razie j'ednak koniecz
ności wykonania pod~ogi z materiał~, nie będą
cego złym przewodnikiem ciepła, należy urzą
dzić tam, gdzie to jest możliwe, przejścia 
oraz miejsca do stania i si'edzenia, pokryte ma
teriał'em będącym zł'ytn przewl()dnikiem ciepła. 

§ 13. Podłl()gi,soopnie schodDw, poru,osty, 
gaLe,rie itp. nie mogą być śliskie . . 

§ 14. 1. Wpcmieszczeniach , w k (6rych pro
dukCJa powod Uj e zamoczenie podłogi, należy 
wyklQnać (J'od logę z ma t i' rialu nienasiąkl i weg·<) 
z powierzchnią o dpowi ednio nachylona w k ie
runku kanałów odpływowych. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 
należy zab ezp ieczyć rracownik·ów prze:l zamo
czeniem za p":;m,ccą kratek , obu wia ochronr:ego 
itp. bądź innych odpowicdn:ch :środków. 

3. Jeż ·~ li "v'yi,ewana ciecz ma właściwości 
trujące, wydz iela szkod li we dLa zdrowia lub 
cuchnące wyzie\vy itp., należy ją odpr,owac1 ;: ać 
krytymi p rz·ewod arni Foza obręb pomieszoen·a 
pracy tak, aby wyziewy nie zanieczyszczały: 
powietrza . IV pomieszczeniach zaktadu. 

§ 15. 1. W p:;m~eszczeniach, w których ze 
. względu na r.odzaj wyko.nywanych robót może 
zachodzić nj.ehezp~-e<:zeóstwo zapa!ienia się po
dłogi, należy wykonać podł,ogę z rn at : rialu 
niepalnego lub ogni,Qodporneg'o. 

2. W pomieszczeniach, w których mJŻe za
chodzić niebezpieczeństwo vvybuchu od iskier, 
wywołanych utderz;eniem w podłogę, podUogO 
należy wyk·;)na~ z mater :alu nie dająceg.o isk :·er. 

5. $ciany, str·op'Y i dach. 

§ 16. Ściany, stropy i dachy budynków 
powinny szczelnie ochraniać pracowników od 
chłodu, gorąca, wiat ru i opadów atmosferycz
nych , ch yba ż(~ rJ dzaj produkcji na to nic p.;)
zwala, oraz powinny być zabeZ'J1eCZOne przed' 
niszczącym działani m c::ynników, zwj·ązanych; 
z wykonywaniem F.'bó'. . 

§ 17. Jeż eli wzwiązku z \vykonywanymi robo-' 
tami ściany są zanieczyszczane przez znaczne ilo· 
ści pyłu bądź przez materiały trujące, zakaż'one 
lub ulegające gniciu, ściany te na:eży pokryć 
do wysokości, do jakiej sięgną: może, zanieczy
szczenie, materi ałem nienasiąkliwym i nie ule
gającym uszkodzeniu przy (Jczyszczaniu ścian na 

. mokro . 

§ 18. W budynkach , w ktDrych na stropie 
lub wewnętrznej strol1ie dachu mogą osiadać 
materiały . rujące lub w inny sposób szkodliwe 
·dla zdrowia, . powierzchnię tych strop6w J;uh 
. d.achDw nalleży wykonać z materiału, nie u;e-
gającego uszkodzeniu przy oczyszczaniu na H10-

kro. 

§ 19. Obciążanie st ropów ponad ich wy· 
trzymałość j,est zabronione . Dopuszczałine obdą· 
renie stf\Op6w należy uwidocznić za pomoc~ 
odpowiednich napisów w każdym pomie:8~c7,e, .. 
niu składowym. . 

, § 20. W budynkach, w których ze względu 
na rodzaj wykonywanych robót lub znaj,dują
eych się tam urządl~eń może zachodzić nie bez
pieczeństwo wybuchu, str·opy, dachy iścianyt 
należy. wykonać zgodn ie z wymaganiami bez-



1Pioc~ęń;jt~ViL lIH:il<-C,y 1)1p.t~g9 :vpd;i;:aj\l ,.i<<Jbót lub 
,,znajd.u jfl0)''Ćh <się ta..rn Utl;~adw;eń. 

.6., . Okna. 

§ 21. 1. W pomieszczeniach pracy powinna 
.się mla:jdowa.ć :G<lpowiedni:a 'lk;ż'ba okien za
pewnia:iąoy-ch -pracownikom, ,stos,ownie Qlo ~o
,&a:ju pracy, dos-tatecz:ueiQ~wiet16~ij! natuFallne 
oraZ .należyte prnewietł'zanie P'0'wieszcz$1. 

2.)N tkąmlym !POIIT!~ę,sj;,~~i~pt:a(ly, iJ?ł kt6-
... :J'ym :~ ~lędJ1 tla~~j ~wy:t'W~~~~_i :!lW

;~ :iZad~ić (n~~}!i~~~tW9 -.wyh~{fh\l .1~lłlb 
;poiaru, .90 (t~i1! ~ ;pp~~nns> 7rni~ .~z·dć 
,t;):t~~IDą., , Pi()S\fJPIlą il ·;p'AraIX'Jl\, o ;l'@miąłiaqh ' 

. co naj~j '0..16 ·m na ·O;p rffl~a»i~'Il :na . 
_z.a\Vias.~h, w r~ach pqJnall()wany~h }laCZer
wo:p.o. ·W pqm:ieszcz-eni.ąchposia.dających 'I;llni:ej 
liiż trzy ,dk.pa ,90 ncfjUJ.nie j jedn9 ókrvo powin
Jl'O -pos~fld.aćta:~fl. cżę~ćOtWi~r'alp.ą. 

, 3. Szyby w .QknJKb p~o.~inny ' bl~ ~j:y-stę i 
przepusZ(~zać dostateczną 'ilość 'świat·la. W ra
~i.e Potf7J6by · óNp.a należy "zaop'attr~yt w urządze- . 
nią. ' ochrarii.yące p'racowilików :Pl'~ ,poo~i().
,:w,ąniem ,glonca. ' 

4. tOklna 'bocme 'lub w dachu, prOleznaczone 
do wietrZlę!t!ia pólfQiesz~zeń, v,ąle9-' zaopatrzyć 
w urządzenia pozwalające otwierac je Jub Zamy

,ka'~ ,ł:fl[two ,i~piec"lnie . 
15. 'Wszyst~ie Alkna .i oszklone częśDi .~

,~hu powinny ' pyć llatwo dostępne d ,,) rnY<lia. 
.§ 22. Wolno odst~ić 0d pnep,isów ~par-a

-gł'afupo·proo~i,ego, jezeli rorlz,aj pt'ooukecjiwy
mag;awykOlnywail:ia f-obót w "ciemni,pr.zyoświe
tlemu sztucznym itp. Naile'ży jednak ',1 wówccas 

:2ilJc;h9Wa~ Jlr.zepisy .§ ;3S 

;7 . .o r;z w,i. 

,§23. 'l. S~rok'9ś~ ~:h:? ,;v,iw~ążdym ~pomie
$zcz,~'niu zaMla~u 1.}zale~ia -się 9dłk~byp-raoow
nik!ów z ,nich 'korzystaj-ący<h, '~i~za~ ·conajmil1iej 
po ,0;5 'm na '100 pr.acowników,ztYHl je<9nak, 
lŻ sz'erokość drzwi nie może być mniej~ -ni.ż ' 
tl,2 .m, Z:.aś 'wys<okoś~ .mn.ie'jS?Jt :Oiż ~ W. 

, I . ' ~. ~Ws~ys!kie drzwi wewnętrzne 'powinny' 
SIę otwierać wki~ry.nku wyjść ogólny.c-b, a 
drzwi 4y<;hie wyjŚ'c narewnątEZ. . ' " 

;3. _P~jści.a 90 dr~w.i P'O.win,py b y.ć stą.le 
wolne. 

4· J>r~gi P9.mi,ę9_zy P.'~n~jeszq:'~!liarni po win
,Py 'by_ć. _~l1i:e~i9.Ile. 'p~żez , ~r6w11;ą1)ie .. z yp~dł9$ą, ' 
~~)':Q~ ~e. WAqlPKI te<chrttc;,~ne ":YITląf;~)ą )ep ~p.
_St5J~o~gJ1la, ; ": J~~i!:tl pr~P.'?dkuI):al~y je9.Z!la- ' 
czyc w -sposób wIdoczny. . 

§ 24. W .pom~eszczeniach, ,.w kt6rych z-e ; 
~lęd:u . . ~ '~~J ,wrk<OfJ,f,w:ąl\~a .~.~ moż~ . 
~~~~ .ą~~P;l~$~ ..w~lltłCll.\l ił ~'q, i 
~~,-W:l, ';~ ;.~ ,:V{y:j$cl:Q . P~.mn.)' ~wiada~ ~)t--
~~-ą~J,0IP.l :~ZPN~stwa ,~ę.~y ,~ ~S'9 ero.- f. 
4<lr>}U ~. \V!I :~Ql~y.~ le.-

• 

twierać ąi,ę :~,~Ii.Ę~ )i Ip.~»,p~ić bezpo
śr~dnio -VI pomieszczel'li~h p'arterowy~l1 - na 
-WQlne :POwi6łtr~ , ,jł -w ~nies'lcz.enia(:h ~n~jdują-
-cydh -śię'fl:il. -Vięt4'<Ie - Ira 'pod't"Sty ~nłohł'wa:ły('lh 
klatek schodowy-ch. . ' , ' 

;§ 25. ·W ,pomieszczenią~h, w ~t9rxch zacho
d,z'l , !lięb~'p.ią~~ń~tw;a .qkre~lone w § 24, a 
w 'których ze względu na r odzaj wyl;;o'nywanych 
robót panuj~ VI'Y5Jokie temperatury, wyjście z po
,m~zcz,e~~powJnno ,prow.aglzit '~ ,pellpoŚl'ed
~nio pa .wolne :POw.itltr~"IOC..z <do ,s~ni, . przybu
,d;(>wl4i lu:b -inneg'P p~~Iiia Q ,t~m.p'eraturze 
poS-lieQlliej. 

8. ,Pr,~~jśqia .w .budynkach • 

§ ~.9,1 . .P,~~w.cjA, ~łuią~e ~19 ;ttg~j komU'
J m~ji, \~nPJ' ,mi~~ G9Jn~mlłiej . .7.w. szeroko
,śG\, : Fv;~jś~i;;t ~ ,[ł~~'MQZąn~ :d9 , ~.t;il.fi$portu ---. 
~~~t~.1iOlJ;'QŚ~ ,99'P.~wie,glQif! JUa dap.~gJp .rQUzajll tran
sportu, nie mniejs~ą Je{iw.k nii ,1,2 ilU, 

2. p)~~c:!jśG.ie ,POl1lię",cl:zy maszy.m\.mi a )nnymi 
j.lX:?a~nLą:mi ;ł!ip śGląl1i:lmi, p'rzęzna.~~'9;ne t y'Um 
~H<;l "O'p~@g.i J;y~b m.ąfł~ni ', JJrziHlze,(" P'P,~iJl~ly 

,rniet.s~r<o.k:Q~ć, .99 , nędrnmej ;,9;:"1';> l'l;l; J.~j;eJli 
.w' 'pJ;Qej~c@qh :~py.w!.l ~j,ę .lJl(;;h .ctw,MI<i~~\!:n:k'p,wy, 
szęXQk5>Sć ,ww..in:na w.Yną~ić Q~ J1iljc~l\1iej Jiri. 

,;l. WS~6~tk;i~ ,p-~jsd.!.l powip,~y ,być stale 
,w'9:hte .Vi ,qf!.~le pJ;;;tcy. 

>§?Jl. 1. \W po.mie~C2eQiąch, w 'kt6rych 
·~.[lajdu.ią ,się takie urząd~enia, że zetki1ięcie -się 
,~ nip'.\i Ql'O~ po,W'odo,w,ać wYJl:ąd,ki, pI;Z'ejścia 
dlla k'Q(l,1,Hnil~cji .i , tJ;ąnspo-rt~ PQwin~'lYPYć .wy
>~\la<Q4'.QIp.~ ,)łIta~i ,spWiQb, aby ąi~ J),r'OJv~(1.z~ły 
prz'ez miej'sca niebezpieczne. ' ' 

,2. W .mi~jsca<;h, .kt6re~-4as·Q,wo -stjlją się 
.nięb~pi:eCJal~ 'w sP'qsó.b9.1~ręŚJIQtly,v u'st, 1" 
pr;.~ej~~i.it;p..aJ~y 1,Ini,6'0IQst,r;;.pnic <:il' ;P'QW9Cą za
~Tod,baner ltp; 

:~. tł{Ollst.rukcj.€ 'pomocnicze 
-wzniesione nad poz~Qm , 0toczen:ia., 

;, 28. Ws:zeJ!k;ie ,części konstrukcji, wznie. 
, sione powyżej 1 ID ponad poziom podłogi Jlub 
,;z.i:!iIInł~, ,je~li ;n{lI).ich W ~\l'l.j..J,ZkJl ?- ,wy:lronywa

, nię,f\l ,1996t ,.pr~ebyw:.ać ,mają · hl~ie, ,p'o\v,Lnny 
''Jilli-et ;P~\ł~~' flit . wys:ąlcQŚd .1,1 pi pqj.Z k~\lręż'
niki (obrz,eżelllia) o wysokości co IJ,ajl[} .. 1illiej 
0,15 ,rp, pr.zy czym ni:lJeży zabezp'ie~zxf prz·e
ątJ;"le-p .P'0iąii_~Q(Zy ''lna wężrrikięm ~ ptQl:~G~ą, 

,-§ 2S). JP.l%pr ;:li'Q'bo t aoh, ,WY.kQO:YWal1.)idl ' I~ej. 
;~i9ws> JVI .w~!1Qłl~<l<:b ,~:d~~h;):l.wch VI $ ~, iP'O' 
~~ .'i ~r~, ' ik~ , : flł9~na 'zas~i-t , (IMz~ <irl,ne 
,Mjłd1vi" ?~WCZ~}ą~ ~-ac~1ka ,iW upactku. 

~Q.~, «!~'Wy ;i l~Y~· 

. t§ :9~,~ .. <S~B: $~'ftOOi~~ li. itWłllP'O~t po· 
mIędzy m~l ~~ .. ~jó;p~1$ _ ,na 
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ró~ny,~h pozi.~macl1) po0winna się odbywać po . w poprzeczne Ilistwy zapobiegające poślizgnięi~ 
schódach" je~lli; nie' są śt'"6ś'óWl1nć- plJdhb-grfi'lH\ . dli' sit:: 

2. · Sw-rołro~Ć użytkowa śehócfów clio stałej. 
I<!oi[ł\unił~:i" i tI'an~t!u.p.omięclzy p'c>s.~cze-· , 
gólnymi piętrami w bbdynku powihna .\>}ino· . '. §' 34:. t. Zagłęrneńial ił Gtwcn')', W P'OO~O~ZleJ 

JitilY t4~ifi14 wewńąt1'z ~udY'nk,(hv' takł-adów pr'ac-)l' 
IILil)! lla Ill'MW0-v;;m: ńależY Ik'z~łN'}'IĆ 11<8 I(5ro6i~ć 
piol;ęcaą. >6 wy.sol~(}sct l J,JI mI i1 kl'<1WęZn'\ki6i:n; i()' 

wysokości 00 najmniej 0,15 m. 

sić 00 najmniej 1,2 m. 
3. S.chody, pI'#ylegające tylk,o ' tf. jedltej stro

ny do ściany, powinny mieć z prze·ciwnej stro
,ny- poręe t: 

4. S-chGd'y, ni'<'! przyl'egając-e ź żadrnej: sl'róńy 
Ido ś,ciańy, powinny rhiec z óbu- sfrorf 111Ql-ę-cz:e: 

5. 'Schody, przezl1.a.: źione wyłącznie d:o Gb'
sługi- maszyn i urząc1z.eó , powinny odpowiacIać 
przepi s,om ust. 3 i 4 z- tym, że : sZ'e roltoś 'ć u ży t: 
lm waty.ch sdi'odo \v powinna \vyll osić Ob naj-
mlliej 0,5 m. _ 

§ 31 . L . W każclyn:n budynku . zakhdlI pracy 
s.ch od y, służące do stał-ej komunikacji Ilub trem
sl~ortu pomiędzy poszczeg:ół:iiyfni piętrami, po
WInny być wyko nane z materiału ognio trwa
łego i zn-ajtJlowaC się w ogh~ot'rwałe j IHatce 
sdwdtowej, ptźy czym budynki o' <lług;ośd 
wiyksz,ej. niż 25 m- powin ny nYieć d'woie t akich 
sdi.oc1>ów z cJ'w6ch ptzeCiw!~e-głych sl1':)n bUC:Yliku. 

2, \\7 przypadku, g.dy urządzenie w , już 
~s tniejącyd1 budynkac~1 \. sch odów, ' odpowia~la
Jąc)"Ch ·wymo g'om · wskazanym w' ust. 1, jest 
tecbnicznie l1i em ::.)żIiwe~ powinny być urzą clz.o - , 
ne zewnętrzne sch ody . ratunko\\ie, sięgające da
chu i dochodzące do zie,rni, wyko nane ź żelaza, 
żelawbetonu lub z innego· materiału ogniotrwa
Jego, które łączy'l)'by się z każdym piętrem 
bl1dy nl~u za pomocą \'vej ś,cia prz·ez drz wi Ilub 
ok na l -odpbwiacl'aly pTz'eh isom ust. 2, :3 i 4 
§ 30. . 

§ '32: 1. Dbb ilYy oraz klall1ry wpuszczo ri.e 
w mur i włazy plQ\vinny być d ostatecznie m oC]le' 
i zbudlowane w sp os-ób źahezpie.czaj~cy -korzy~ 
stających t! nich prz,ed upadkie,ti1. 

2. D-rabinYl'ud1?oh1e należy zabez]'1ie ciyć 
przec~ ich _ obsooięciem się, a w szczegó lrno-ś-ci : 
drabll1Y d'wtiraimi:eińhe ptz.cz połą~zeńie obu rac 
mion, zapobiegająoe ich rozsunięciu się, dra
biny clo obsługi pędni - za pomocą haków 
przy gÓl'l1ycn' koótacn, vvszystkie zaś drabiny 
ruch om,e - za pb!illOCą- urządz·e ó, żabezpiecz a-' 
j;v:)"ch od poślizgnięcia. się dolnych końców. 

3. Drabiny, prowadzące na płaszczyzny 
w~~ie-siolI1e~ P'ÓWiH~ly wystavvać co najmniej <0 

0, l':J m ponad p OZIOltll- tych płaszczyzn bądź teZ' 
powinny być zakończ,one drągiem do przytrzy
mywania się, ustawiOlńyn1 pionowo na wzniesici
niu. Pod obnym d rągiem powinny być zak'o·fł
czone włazy. 

4. Prz'episy ust. 3 nie dotyczą wIaz'ów do 
kanałów i innych ' stal'e zakrytych zagł ębi'etl i. 
otwo rów w miejsc a ch , prz.eznaczon ych d o ruchu 
i k,ol11unikacji. . 

§ 33. Powierzdll1ie pochyliUi lub pom ostówl 
w częściach, służących dlo k'OmLln i~{acji piesz'e j, 
powinny być w nuarę p otrz'elby zaopattzlQI~{~ 

. 2. PI'z)'kryda zagł.ębień. i . ot'W10IOÓ'W, - wy'

. mie.nio!1y.ch w ust. l i, ' sł'użącce dO}1)rzee11Oozel'tia 
: po nieJl" pcnVinny byt d'ostatfelCZhie lnoć:n:e~ . 

3. W Pł1Z'Yi~,a-clka~h, gdy PCJd<:~l p'l'Gdu]ccjr 
nie: p,ozv~(l,l'a na· s to so wanie p'r~ y.kryć, poręc <!''y i 
krawężru.J(Ó vY, . należy pracownikó\,' za:be:zpl·e,cz)/o 
o'd upadku- dlO zagłębień i <'Jt'wotów \\7 in-nY' 
spCJ &ób;. 

§ 35. 1. 'vV p omiesz.czeniCl!ch pracy nal:eży 
utrzymywać pockzas dl.ł:od6w dostatecznie wy:
soką temperaturę., oosros>owaną do rodzaju p'ra
c y, nie mniejszą: riii 1<00, ch yba że r.odiilaj, pro
dukc ji na to nic 11'Ozwala . 

2: 'vV każdym ).'JoollT'liesz-ćzeniu p;ra-cy I1Jo wi!. 
llien s ię znajd'ować term-om-etr, .umie szczonyi 
w miejscu c1\ost ępnym; na wys okoś'c i 1;5 m od 
podł>ogi, możliwic dal,eko <od źr'ódel pr,omicnid ' 
wania c iepla . 

§ 36. U rządz'enia' do ogrzeWania' })ol11ie'. 
sz;cz;eIl z akładu naI1eży vvykonać lub ża]).ezpie,czyć 
t'ak , by nie g'mziły niehezpie czeóstwem piożam 
lub wybudłu, al1i nie \\r.ydzielały szkocJliwydi 

, wyziewów. 
: 

§ 37-: 1. Pra.ciównlcy l:5 'bwińni być żabezpi6 
czeni o d nadmiernego promieńiowania' źr6c1d : 
,ci epla i cd z,etknięcia' się z nadn:1 i-e~I'nle g'o 1'ą · 1 
Cylliii P"o wie t vi::hriianii piecÓw, ap;a'r a'tu,r il p\·ź'e!. l 

, woicliów 1'U1'bwydi. 
1 . . W pOlniiesż,czeni-a:ch ptac'y, \v' Ih'6tyc11 ze 

wzgl'ędu na 1'bcliaj produkcji .rh·ogą powstavvać 
nadmiernie wysokie tempe ratury, n'aI~ży sto~ 
sIOwać środki .0cbfa:dzaJące powietrze. I 

3. W miejscach pI'acy; W l{{óry.ch żie \vz.glfę:oi 
du na r-odzaj pra-cy palY\lje ria('\lri'fi~-rhie niska' 
temperatura, praoo\;vl'lky pClWihńi - być ~aopa"" 
trz,ell1i w óepł'ą odzież; 

13. \i\lentyl'acja. 

§ 38~ 1. VI! p Ol11ieszoeniach zamkni ętych 
11alieży zapewnić do stat.eczny od[iiływ powietrza: 
zużytego i, dopływ świeżego. . 

2. Tan1, gdzie wentylacja naturalna jest n ie· 
d<ost at,etzna, należy utz'ąd zić "V'entylację sZt'l1 C~.D ą.~ 

3. \ i\lentylac ja nie po winna narażać 'praco,"'-
nik6 w n a u€iążJiiwe przeciągi. . 

§ 39. 1. R oboty związane z wydzie l'ankll1'~ 
się szkocHiwych i po\vstaj ących w li adiln-imin el 
iIlo ści · pyIów, g-azów, par, clymó\.v; j ak równiez 
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cuchnących lub Eirażnią.cych wyziewów, nale
zy wykonywać w aparatach szczelnie zamknię
tych, jdeli rodzaj pmdukcji ' na to pozwala. 

2. Substancj,e, wymieI1i.one w ust. 1, wy
dzielające się przy robotach, n::>Jeży chwytać 
w miejscu ich powstawania,odprowaclzać poza 
p'0m~eszczenia pracy i unieszkodliwiać w myśl 
przepisów § 42. 

§ 40. 1. Przy robotach, powodującycll nie
potrzebne dl1a ·ceLów produkcji zawilgoceni,e po
wietrza lub powstawanie mgły, naIeży SDOSO
wać przeciwdtziałaj,ące temu urządzenia. 

2. Szty.czne nawilgocanie powi,etrza, niezbęd
ne do celów produkcji powinno się odbywać tak, 
aby tenmometr wil'gotn;' psychrometru wska
zywał mniej niż 250, a r·6żnica temperatur ter

. mometrów suchego i wiligotnego nie przekra-
czała 1,")°. 

lL Oświetlenie . 

l;l 4J. 1. F urnieszczenia pracy, składy oraz 
dr,ogi komunikacyjne i transportowe powinny 
być dostatecznie oświetlione w sposób dostoso
wany do r,,(] n ill Dra.C)' i nie powodują.cy 01;-
śnieni' . 

~. ] ~Z:t;n l 'U .. est kóuieczne ze względu na 
rodz,-\, wyklOnywanej pracy, władze mogą wy
nugać powiększenia określoneg.o . w przepisach 
budowlanych sDosunku powierzchni oló~n do 

. powierzchni podłogi. 
3. \tV pomiesvczeniu pracy odległość para

petu okie nnego od podłogi przy oświetlenill 
bocznym nie powinna przekraczać 1,2 m, a sze, 
rokość śdan między oknan"~ nie powinna być 
większa niż 2,5 m. 

4. Stanowiska pracy t. j. stolyrobocze, ma
szyny i inne urządzenia, przy których pracow
nicy wy~onywują stale "swe czynności wyma
gaJą.ce dlOkładnoś,ci, nie powinny się znajdować 
w wi.ększej odł'eglości od okien niż dwukrotna 
ich wysokość. ' 

5. reżeli oświetlenie nąturalne jest niewy
star,czaJąoe, należy stosować oświetlenie SZtuCi:

ne o wystarcz,ająeej jasności, którego r,odzaj . 
pod względem rozmieszczet\ia źródeł światła 
jak też ich osłonięcia oJaz możliwości 01 śnie': 
nia, nie może być szkod'liw" dla wzroku pra-
cowników. . 

, . 6. Z~kład, kt6ry posiada centralny system 
oswletl1ema sztucznego -(elektrycznego lub ga
zowego), powini~n być za'opatrzony ll< przy
p'adek uszkodzema t,ego systemu w odpowiednią 
h.czbę lamp, zasilany.ch z akumulator6'w, lamp 
naftowych l'ub innych źródeł światła sztucz
neg'o. 

15. Higiena otoczenia zakładu pracy. 

§ 4? Szlwdliwe dla . zdrowi'a odpadki ga-
2lQwe, clekle lub staJe powinny być usuwane 
z zakładu w s?osób 'zabezpiec~ający przed tą 

szk·odl'iwościąi unieszkodliwiane prz,ez oczY'" 
sz.czenie mechaniczne, chemiczne lub biologicZl
ne, '- jak pochłanianie, spalanie, rozcieńczanie 
zobojętnianie, odpr,owadzanie do zamkniętyd{l 
zbiotników itp. . 

16. Środki przeciwpożarowe. 

§ 43. Każdy zakład pracy powinien być 
zbudowany i utrzymywany w sposób zapew1-
niaj .ący bezpie-czeóstwo pracowników na wy~ 
padek pożaru, w szczególności powinien być 
zaopatrzony w środki, zapewniające skuteczność 
akcji ratunkowej, zarówno przed przybyciem 
straży ogniowej, jak i po jej przybyciu. 

III. Blldov.e, utrz\ manie! cbsługa urządzlń 
technicznlch w ł'akładach pracy • 

1. Przepisy og6ł'ne. 

§ 44. 1. l\laszyny, silniki, pędnie, narzędzi<t, 
aparaty, przewody, środki transport-owe i wszell· 
kie inne urządzenia techniczne, używane w za· 
kładzie pra"cy do wykonywania robót, powinny 
być zbudowane, ustawione i używane zgodnie 
z zasadami techniki oraz powinny odpowia
dać pod względem swej wytrzymałości i bud,o· 
wy cellom, do jakich sa przeznaczone. . . 

2. U rządzenia powyższe powinny pOllad t,o 
być zaopatrwne w nal1eżyte osł.ony, zapobiegają
ce wypadk,om oraz powinny byćstalte utrzymYI
wane w stani ' całkowitej sprawllo ś - i i czy,. 
stości. 

3. RLlchom~ u'rządzenia techniczne nalieży 
buclowa~ oraz umiesz·czać tak, aby pochodzą, 
ce od nIch wstrząsy nie osłabiały w niebezpiecz'. 
ny sposób budynków i ich części konstrukcyj. 
nych. . 

4. \:Vszelkie urządzenia techniczne zaldaclll 
pra,cy . (ust . 1) powinny być używane zgodnie' 
z .zasaclarni techniki. Zabr,cinione j,est zdejm.owa
me osłon 11~ czas ruchu urząclz'enia teclJuici" 
nego. 

5. Przy !llaszynach,. turbinach, kotłach pa
lowy,eh, sIllIlkach spahnowych, elektrycznyclI(, 
aparaturze ch~micznej itp. winny być na widocz
nym miejscu wywieszone wyraźne przep:sy o idl 
()bsluclze. 

. § 45·1. Osłony, futerały, ogrodz,enia i wsze II. 
kie ,inne u~ząclzenia zabezpieczające maszynyi 
plOwmny byc wykonatle w sposób dostate.cznie 
zapobiegający wypadkom. 

2. OSł'011Y powyższe, z wyjątkiem pTZyp~d!. 
ków przewidlianych ~ w ust. 3 i 4, powinny, 
być wylm~ane . z metalu bądź w postaci bla
chy peln~] llub perforowanej bądź z siatki 
meta110WC] w ramach z kątmvników metalowych 
lub rur metalowych, bądź z prętów metalo
wych. 

3. Dopusz:czalne są ró'wnież osłonf z inne
go materiału niż metali, o ile materiał ten j1est 
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równorzędny co d.o mocy i trwał.ości z me
taliem. 

4. StosoOwanie osłony z drzewa jest dOPll
szczal'ne j'edynie w przypadka,eh, gdy osłoOny me
talmve mogłyby ulec uszkod:zeniuod kwasów, 
wyziewów l'ub innych wpływów chemicznych, 
oraz w zakładach .obróbki drewna (tartaki, 
st,olarnje itp.). Stos.owanie- tych osłon w innych 
zakładach jest dopuszczalne w przypadkach wy
jątkowych, na okres pr~ejśdowy. 

5. Wsźystkje osłony powinny być wykonane 
w sP.os,óib trwały oraz mocno przytwierdrzone 
do części budynku Ilub maszyn; nie powinny 
one posiadać ostrych wystających kOllo6w I'ub 
kantów. 

§ ,46. Jeżeli części ruchome 'maszyn (pęd
ni, sHnik6w, maszyn r'oboczych, transportoOwych 
ifp.) narażają na wypadek, a nie p.odlegają 
specjalnym przepisom rozporządzenia niniejsze
goO, to powinny być one również zaoOpatrzone 
w należytie osłony, zapoObiegające wypadk'om 
i nie utrudniając'e obsługi maszyn oraz czynno-
ści związanych z produkcją. ' 

§ 47. Końce klinów, nitów lub śrub, znaj
dujące się na obracających się częściach ma- ' 

, szyn, nie powinny wystavvać. ·W p,rzypaclku, gdy 
przepis ten ze względów technicznych nie mOŻle, 
być zachowany, należy kOócoOm tym nadawać za
'lkrągllone i gładkie ksztahy. 

§ ,48. N aprawa,- czyszczenie ręczne i sma-
110wanie urządzeó technicznych, znajdujących 
się w ruchu, j,est wzbronłonc z wyjątkiem sm a
nnvania za pomocą specjal,nych narzędzi, do
state~znie zabezpieczając)"ch od wypadk6w. 

-
2. Kotły parowe. 

§ 49. Kotłownie, ich budowa i ustawianie 
kOtłów parowych oOraz ich obsługa, jak rów
nłeż obsługa maszyn parowych podliegają spe
cjalinym przep~soOm ustawowym. 

§ 50. Przyrządy i aparaty parowe oraz 
wszelkie naczynia , i ' przewody będące pod ci
śnieniem powinny odpowiadaćszczegół,owym 
przepisom, obowiązującym dla tego rodzaju u
rządrz.ell, a ponadto powinny ł,>yć zahezpiecwne 
?rzed uszkodzleniami z zewnątrz. 

3. Sillniki. 

§ 51. 1. Silnik nie sprzęgnięty bezpośrednio 
t maszyną roboczą, znajdujący się w pomi,es.zcze. 
niu, w którym poza obsługą silnika wykonywa- ' 
ne sąinpe prace, powinien być od reszty po
mies?oenia oddzielony ,ogr'&dzeniem dostatecz
nie , mocnym i . wysokim, odpowiadającym wa
runk!om okxeślbn.ym· w § 44 ust. 2. 

2. Wszystkie części ruchome silnika mo
gące narażać na wypadki należy osłonić lub 
ogrodzić. 

3. Koła zamachowe silników, wystające po
nad podłogą do wysokoOści 2 m, powinny być 
uniedbstępnioOne oOgrodzeniem sięgającym ponad 
górną ,część obwodu, a koOła wyższe- co -naj. 
mniej do wysokości 2 m. Zagłębienia w podło
dze na kola zamachowe winny być zaopatrzone 
w krawężniki o wysoOkoOści co najmniej 0.15 m. 

§ 52. 1. Pomiędzy pomieszczeniem maszyn 
roboczych, poruszanych przez silnik, a pomi,o
sz·cz,eniem silinika powinno się znajdować dwu. 
stronne urządz,enie sygnal~zacyjne do powiadb ... 
miania o puszczeniu w ruch lub zatrzymaniu al. 
bo o konieczności puszczenia w ruch Ilub· za· 
trżymania silnika. 

2. Sygnalizacja powinna ·być dźwiękowa, 
dostatecznie wyraźna, uzupełniona w razie po. 
trzeby sygnalizacją świetlną. 

§ 53. 1. Silniki spalinoOwe o mpcy ponad 
5 K.M. należy puszczać w ruch za pomoOcą urzą
dz'enia, wyłączającego się samoczynnie po uru
chomieniu silnika i zabezpieczającego od ude, 
nenia wstecznego. 

2. Rozruch za pomocą tlenu lub gazów 
paln)"ch jest zabronioOny. 

§ 54. Gazy wyllOtoOwe z silnikówspalino'. 
wych i palienisk koOtłoOwych należy wyprowa
dzać z pomieszczeó w sposób nieszkodliwy dla 
zdrowia osób , znajdujących się w tych pomie
szczeniach l'ub poza nimi, oraz zapobiegający 
wydostawaniu się iskier. 

4. Pędnie i inne przenośniki siły. 

A. Wały. 

§ 55. 1. 'Wały oObrotowe poziome, ukośne 
i pionowe pędni oraz wały stanowiące część 
siliników, pędni lub ' maszyn, a znajdujące się 
na wysokoOŚci poniżej 2 111 ponad poOdłogą. 
powinny być we wszystkich swych częściachI 
narażających na wypadki ' .osłonięte oraz akry. 
te trwale umO'cowanymi os1-onami. 

, 2. Wystające koOńoe wał6w powinny być 
osłoOnięte trwale umocowanymi osłoOnami. 

3. Jeżeli zastoOsowanie osłon, o których mo
wa w ust. l, .nie jest moOżliwe ze względ,6w tech· 
nicznych (np. gdy na jednym wale majduje 
się kilka kół pasoOwych blisko siebie umOQo
wanych), należy dostęp do pędni lłJIliemożli!. 
wić . za pomocą stałegoO ogrodzenia. 

4. Przejścia, ponad walami powinny być 
moOcne i bezpieą!le oraz zaopatrzone z wol!nych' 
stron w trwałe poręcz,e. ' 

5. Otwory w murach na wafy pędni po
winny być takiej tylko wielkości, aby wal mógł 
się swobodnie obracać. OtwoOry taki.e, w których 
mogą się '" pomieścić panewki i smaroWlIlioe, 
nie są dopuszczaJne. 



R. · l ' d' s :yJ; ' BhY'~ . t f~lffi'.y\ i l ł~t:lac.hy. 

§':56'. 1: Pl~y';ltihy,tiiśray''' i ła.nctLćnYi· sb
no'Yi~e cZęŚ~f ;p~ ' i ' Z1lajdują~e '· się·· rra Wy:
sok~ś.d . poniż~j .. 2: m ,~ńad·· ~dłog.ą,. powinify 
być caJIrowide osMfii'ęte trwale prZym;óeowany
rui . osł,o,nanii .' 

2. ]eżdi części pędni, o których mowa, 
\V liSt: 1; są ' pt>'2};6tl'i~_o Mb ukfflliie' i zna:j~ują · 
się n',i wys,t)~ćfśd powy-zej 2 )rń" p/6tl:ad' l p(Yd'J:o-g'ą ' 
a u:r'ń'iesz.coohe sa na>{1' Iń.Yej's~aMi ; sfri'Z~cymi df6' ' 
starej p'r3Jćy .Mo ]<bm\i'ńi1Hicji, ' 1Jo . rńu:~zą Vyć o'h)e' 
osió'n'ięfe otl· dÓfIi ' ttwa~J ' ptzyh11óCb\V1inyh'li' 'O~Bó'i- ' 
nan'tl'.' 

3. Przepis ust. 2 dotyczy wszdbch lin i 
taśm; ' p:as6W' r;zefśz'ydi! od: ' H) cili orili t ych pa
s6w' wę2siyth~' kt6i'y,t':'fi" szybkóść p,tzfektacta. 8):11'1 
na sekundę. 

C. Koł a l1ap ę dow e. 

§ ·57.1 I I KoQM:~, p~g.ow('!; lih.owe" lu:b taś.n'l'o- ' 
we,- zńJajtd'a]\<jjfz;e" się n~ wys,Ei'R:dściPÓ.*~iżeJ 2" nt ' :1 
p.onad podłogą, powInny byc ca~kow}de osło~ 
nięte ' trwalłe przym()oowanymi osł,enami. ' 

:2. W przypadkach, p'l'tewidzral'1)tch w §5Ó 
ust . 2, kola na'') ędowe p owinny być zabezpieczo 
n e " 1'1. ~z osłonię=ie CÓ' najni.hi:ej ich d ohiej P:0-

ł() ·,vy . Prze[Jis ten ni{i m a zastosowania, j eżeli 
osj.(.na pędni od dołu d ochodzi do ściany . 

D. 1<.' o ł a z ę b a t e'. I 
~ 58. 1. Kola zębatę, znaj d ujące się na 

wysokoścł nie w'Y'żsż:e j niz 2 111 ponad podło
gą, a stanowiące zarówno części pędni, jak 
i innych maszyn, powYm1y być całk'owicie ze 
wszys~ldGh dostępnyc,:h stpOI1 zabezpieczone stu
łYR1'! , osł'~nafHi z wyjątkiem mie jsc, k,tóre są 
niedostępne już przez sarno swe położenie, 

. 2. J eźe li kÓ1fa zęBate są, pOlt1l'Ż.olłe ' na wyso-' 
kO'Ści plJWyżej 2 mporiad' ; pOEN'ógą" powinny 
byt o~r,dd'Mn~' z ' htlktS'W' O'l'at- 'otl strotly ich' ob l- ' 

wadów. 

E' . I n n e p r z e p i s y o p ę d' n i a c h ' 
ich c zę ś ci ac h. 

§',5'9. ' ] €zeli' -j,ed'en s.FIiRik poru:s;za kilka pędni, 
p owiruny , znajtdlewa6 się urządz'e'llia, umożf.'iwia~ 
j ące wylącZle'hie- pos2~z.eg-Mńych ' bbcmych ' pęooi 
bd : gMwMj; p-ędlni; liui> odm-aszyny roboczej. 
Jeżeli silnik j'e:st teglG rodz·aju,że ~.je można g<@' 
:patychmiast zatrzymać, powinno być ponadto u 
~ząClzlenfe \ ' dio wyJląi!Ź:<1l.i\fu gMW'tlej ' p~dni od ' sill-
niR::i;' , \ 

. § 60. 1. vy czasie ruchu' ręczr1e mikładai'lie 
i zHudaniepasBw pędnych,l~n i taś,m j,est 'za
b~onio.ne} ·Do' t1egio' ce'lIU:- poza; ' ul':iąGIize'lliami me" 
CR:\ll1ió;.n'Y!tllf~ nalfeży po·sługiwać si~ lekkimi, 
trwa:ł)nl'1'l-i. ' drążkami'! z ' hakiem, kt·6-ii1e " powinny 
być olOstateczni'e długie, tak,a-by · defuy, kh kQv 

niee ' podeZM:' ftaM.a:dabia< ' ~sa,' był " od: pod40~ 
! oddallony nie więcej niż 0,5 m. 

i 2 ... · Pęd.me pIO'W'iimy pośi-adae tak,ie urzitr
: d~enia' oo 'zawieszan'la' pa3Bw, .ahy/ zrl!ue~e pa'-
; sy, I·ifly ' hl!:) fa~my , nie' n'110g;ły ' się· z.et1<ł'l,-ąć , z czę. ' 
" ścia'mi, ' pędm', będ'ą{i yuJli· , w ruchu. ' 

§ ':'6l. 1. P'asy~' liny ' i taśury : pętl!flI8" pdWinl-' 
ny ~Y€ , na~'rawi;1~e ~ łądóne, s,~'iae~~~. i , s.l:ila;~ , 
rowaile ' tyFIro : w.owtzas , gdy · um:elliiÓzłł'Wl,oo,(Of]lest 
ich zetknięcie się' , z, innymi cZękiami p'ędfIił1!,i. 
będącymi' W"r~-eflu ~ 

. i , Do' 'rob,M pity p~dl\ilaćh n'a~ź)' u'ź)hvae 
drabin' spe:cjaMycn< z ' wyłącteni'€hll eh1abhr , sHa
dany.c'h.' 

3. Do obsługi pędni i ich części oraz 
dro ' n!;;ikla<!'aRł'a;- sni.arowania i or:zysz-czal1'ia· pa
sów, lłn i · taś.mi należy wyzna.czyć na: stare 
od)kiWiet'h'Ii'Ćh plJlaoowtlik6w. 

s,.; U tZą cltzetJia elektrYfzne: 

§ 62. U rząd:zenia e liektryczne w zakładach 
pracy prowinny b yć zbudowane i ufrzy:my,Vane 
w sposób zapobiegający wypadkom oraz od'
powia:d'ać ncin'rtiQ~n \vydanyi11 przez pow.olane 
\V'ł::ldie bą;dźinstytucj'e . , 

6~ P'rzewa,r]v ru F1Wf' ' i zbio'Jiniki. 

§ 63. l'rz,ewony rUl'owe i zb~on1iki ella ciał 
glorących, żrących lub trujących powinny być od
!=owiednio szczelne i iżdjvva~1 e: P'tżewody i zb~o r
n.Jld dla ciał go rących należy ponadto zab eżi
pieczyć w niiejscach, m:ogących na razić pl'aco\V
nildSw na zefrtnięcie się ' z tymi p rz'ewddam'i 
I'l:lb zbi\) r tJikaini~ 

§ 64. Zbion 1iki ciał g.ol'ącychj żrących I!ub 
trujących umieszczone nad miejscami pracy liub 
prtej'ściami, w raióe ' gróżąceg:o niebezpieczeń,... . 
stwa , prźellewania: się ich za.warf.ó§ci bądź wY'~ 
ciekania j!ej: lj'r~ez : krany, z a ,v.o r-y; odpływy, po
łączenia rur itp., p'oWinhy miec urządzenia · za
bezpieciające w postaci rynien odpływowychi 
albo specjalriych- ptemost6w, zabezpieczający,ch 
pracownik6w; znajd'Lljących s i ę pód' zbi:otnikarńi. , 

§ 65.' NUl'ki, ZaW01")'T, zasuwy itp'. powiFl:fly 
byi wyloonywRi'le'w ~posóhZ2.b,ezpieczają<>ypl'ze.d , 
wypadkami, a w sz,czegól1nośd powinny , niieć 
oznaczenie położ·enia, w którym otwierają I'uo 
zamykają przewód. S11óżki" kurków nal1eży za
bezpieczyć przed wypadnięciem. 

7. Transp'or t. 

A. p'odnośniki 

(dźwigi, żura"vie , suwnic'e' ). 

§ 66. 1. Wsrel!kie pod:n.o§nild powinny być 
zibuidlOwał\ei ut-rzyn'l.ywal1'ew spo'sÓlb zapdbiega~ 
j ą<dy' wypadkom o raz odpowjadać prz,episOlm, 
obowiązującym dl:a t.ego rodzaju urządzeń! 



' l2.dJbsJcllgęich powi~rzyć · .ua,Jieży . .pJ:acow:
. .niłoom,oostatę€Zi,aie , ObUlaj.ó~~iioHy;m , z ~ch , dzia-
laniem. . 

,13· .K;5d.e.je i ~qlej i.ki 
~ (" &-z Y.A-P,we ,)i.nA,:w"e i ) ,ą,ń~U(;}1p w-e). 

§ 67. Wszelkie lroleje i kolejki szynowe 
' (llGrmallRe ;i vwąl)k:J€ltor~~), JiJapwe, l l.ańcuc.ho-i 
.-w.ę, .J<Yisz~ . itp;., .. uży,w;a,ne oo . e€iłl6w -pi'WIJlysłio- , 
.. Wydl, ~;wiRBY ! :&y~ -ząu~waue , i , .ył-myma,ę.e 
""!N ~ sp9SÓb .zab~z.pie€zający -pr,aoo-wlł*6w od .. wy
.p~;ów , ~rąz -~g~ni~ .~ :-pkepi~~i . ob0,Wią~ją~ 
Cyml rd:1la .. tego c.roą~}U-U-ł'zą'p~@n. 

,C. ' 'I;1'-an,sp<o.t;,t . rn .a-t.e.· r-i ,ałó w ' . 

s pe c j a lin i~ , ,n i.e ·b·.ez..pi ec z n y ch. 

§ 68. TraLl"P'9rtQ.a.G~y.ń poo. ciśnieniem albo' 
"P'l'y!i!P>v : .*rą-cycp, 'i""k , r.ó\f:l}j.ęż .;śropkAw , wy bu
, ~.h'9.wy,o<;:p .!\,l.b tr;łJ.i.'ł<;;y~.h, .. ~I? .I;>~~.w ,~ , H~'ę
, .~.~9.pJ}y~ : ,.p9w~~trzW, ~~~al])i, ,)~W:l~ "z ..k:wla,:~'rm 
, ~tp. ,:P,!Q>Y11l 1ep. , ~,~.ę ,~I,~ X:"Y;ąc , P'!"~y;.I}.F~!l.l . ).v,sz,ęl~~7h 
.. ~TQ<JJWw ",q\?t!:Q.ZP'łS-C;:l . I , sp.~,l'iJ,J.!i}y,<;:P ; ~po:4J~.<VW: 
.transportowych, który-ch ko,n~:n-.9:k«jawi.Q.9,a)łYć 
"ściśle , dJo~oo?Q,w<ll)a do nat1Jry i wJa~iwoścj 
,prze~ż,onę,go 'lnąteriału. 

,p. :Tra ,nspoJt s .a.moch·Quowy, 

t'§,.,Q9. n;:rW~Pl<Vft " f\f1~p@iqy\W ,.;I;la ~ tę17e)llie 
zakładu pracy powinien odpowiadać ohQwi,ą+u

- ! j,ąA:ym · pr~ępiSP!I\I1 .P , r.ucp.l.l ,:i~Oe~9:cti,Q)Vym. 

;E. ,T r..a nspPrI; t >,kp n,n,y . 

,,§, '70. ' Ciężarowe w>/:}zy konne :p:0winny-m,i,eć 
sleid~eniadlla obsługi i . oparcia iclla nóg OTa~ 
,urząd~.rua . do "wiliarlan;ill ., i .wysiadall.ią.. J eż-eJli 
.warunki ; tr.a[\sportu ~e pozwal'ają . (\a urządZ'enie 

<.bi;0dz.ę~ia, ja;!-da , obsł.u,gi ,na wo~e jet;t tlopu
, ~um;aJlna ~yiko .wó)V.cz.as, gdy .. ,rue , z.agraża ,wy
·parlk.lem. , qęż.amwe ~,y · .ko'nąe ,na!Jeży ,utrzyc 

, nwy;wać)V$t:arue mcx:dłym . oraz .' zao)ąatFz.yć ,w ,odo! 
powiednie haruuke.Zabr~n,iQlle jest. .ob(i:iążoo.i:e 

HWPZPW ,P!Q;lljap . ich , \~Yt~ilyQ.W·Q~Ć . ' N:Q~1l(OśĆ każ
;~ ,mqz,u ; :PJG!»yin:llOtp,yć , ;~w~Nlpq~~(jl!Ila :na , ta
·~~ęe · I;lil .~~. 

,§, 71. ',Powo:lJ@flie cięż.arp~yjilli :p'oia?d,a:Iljli 
. kIonjl·ymi ·doz,wo,lione jest tylko .pr#o\vnik()!~J 
obznajomionym z (!)b ,sługą ' k'0ui oraz ·z pl'zepisa

··mi ·-rj;ldltukolQ;~gp. KlOnie ' kąsająoe powinny być 
.,&ap-p:atrlJO:rl:e ,.w l,ka.gę.Óge, .' kome zaś pk;a;Jd\iwe 
,w ;l~IOCilt1e , ~k.llłar.y : pl'l;y , uuiad~. 

~2. :Traą~rt .-p~y pom.<xy "w.ózk.Qw , .na .sz'Y
.nach 'powinien odbywać się w spo~, ' ,I.!\IW)i~i~ , 
~i<wY 1 p-J;~,Of/,W,Jjl~mn~qse~>w.~}ę ,.lx1ru ; prz.ed 
,tWi6~ifiJP... 

, .§ '7.3·WzbronioQe jl~ st dźwiganie, pł'zefl;osi!f!
nie i prz.e:W0żenie .c~ęż~r6w, -p.r-zeki-a-czaiąq'~,h 
moHiwoś-cifizyczne pt;.a00wnik.ów; ·-w Lkaroym 
razie wzboonietne ,.jest diwiganie '. i , -prZeflOSZ~~ 

:prwz , jedną ,· .os.lDbę · <:iętąr.6.w,p·rzę,kr<liflzaj.ących 
~50.kg. 

§ 74. ' Odchylenia od .Qor:my, <,>~rę$l'9~j 
w § 7~, są dop;uszczaIJn~ ,dla pnico~ikówuo

. statecz1)ie . silnyeh i ,wyspecja~iZ'Owan-y-<!!h .w prz~'· 
.noszenłUll)ącZn.yeh ' ~iężarów, . jak ' tr<ig~ 
w ' portaeh iskłada.€h ' ·llub praeownky flOSZą€y 
cegły na . bu,dQwie, z , tym, że naj,wyższa , dopu
sz.ciil!na norma ciężam-dła ,takich pl'a.cowni .. 

"Mw i ,nie , W:9,Że Tnzelq:a,.~bać , 100 :lfg. 
:§ 77.5. ~Prp~isy :§§ -:-713 ,·i . 'H , ,f.l~e , rlootye~~ 

młodtOcia,.ny€h , i ko,b.i-et, 'do k.tórycl'l , mają ,· zas,to
g.qWat;l,ie !n~rmy c.iężar.6w, ,.okretllG>-ne ' w · iffr~-ID·it· 
sat-).l 1!ł'QtyczącyeJl "rob6t , ąabfr(MU<;luyd) , tym :pra-
€,Ownikoin. ' ' 

..:§ ,7J):. W;~W.l:ne . r:ę~fJ1e 4?,w,igę.l!lie ' i P-TzęP:0- ' 
szenie ciężarów, przeln:.ap.ai'lcyc}l lj~.o : lfg Qo. 
zwolione j:es t ty~ko w wyjątkowych pr7yp:ą.dka-th, 
gdy "wzg,lędy tecl;lniczne I)i.e p0i;w'al,ają1ła uży
cie si!Y' ~ę·chan..icznrj ; powinno być ono cJ.o.k'0Ry· 
wane , pod wę.qalinym uoz'orem. 

llS. . Ładowanie i w.ył,adowyw;a,nj.e. • 

;§ 77 . .1. ~~<;lIO",::ąn~e t~warów. r~.a wo~y .!,ue'
c;:A<:ll)j<;:z.ne, ;ko);l;l)e i . ręr;Z.ne .00;q,Z Ich wy?a:<iI:o,wy'" 

.. w.~.l).ie PQ)Njl)Q.Q · ?ię. od:by~.ać w ~W!o6Qb , z.~p()l?ie$a-
jący , :w.yp~.4.lf;!ilm. , . . 

_~ . M,ą.tę r,ialy nalieży uJ~tą.c;l.p.ć i .uę.1'Ocowy~ 
.w:~ćna . wjQ~a~h . w ?,PQs.9;b , ?ąbezpi~z.aj,ą<;:y ,pq:ed 
PI?l~H).u~~,ljl.j,e:r,n ~iętych , IP._~ter:~łó;w :J\tb ,-ic.h u

. pa<lkie,m. 

' 9. Magazynowanie (sk~~d,~w.~e). 

;,§. 7~. ,1. Cię~ą.r ; ll!aterj,ąl;ów In:~~.h:Q}~.y,wa
, ny~A .:N ~.4:~~~cp. pi;e plOW~lĄiep .pr~elih ... c?ą<gra
ńic wytrzymałości posz~z<<<rgQhłYch , S:;ię~~i .b,1,I4'yn-

.Jp,I, "pr~ę~.Q.,aql().ny_go na .?Ma.d . . 
. . . ~. ·N.;ąj;wy,~~~e "IJ;Q r,r;Tf Y. ,dR[,lilJ~w.~ą)n~\<L Q?~ią ~ 
2'.ęm,a J po,m.liln,y l?Yc ,tl;W.l;ąQ;<;;mJ;Q,Q.:e ,}IV ką.z4rm 

, PlQiQtiE;~qepJ,l,i , ~k~ą,dlQ,)NY'Ęl1 .. ~ll , .PlQ;Qjlpc:.ą .ę~y~el-
fil4$P l .Ęl.tpi~1J. 

<3. ~k~~oWia~ ~Pf~~~4w . ~?k~~P rJub 
,-mą.i.ęT;i:M4w " s;y~WcP l m»,,iww ::~i,ętR~itX\~\WjW<O· 

f. T r a n s po r trę c z n y . j~; ,,~~~~ą3~Y !~~Wu dąirłt4~ {~~~J~pi>ll 
§ 72. 1. Transport . i'.ęcznv :f>'Owinjęn .odby,: s~ę tt~h ~~eę.ąfflfflt:hr' r~P Imał.~r!ąlR~! ~~z 

,~ ~ .w "sp!OS'~ 7~~~ąaj~Y ':Pf1ed wy- ' " zasroso,:"a~e [~~,'Yłl:e.a~ A~~, 1~ zza
, p:ui.k:anP. ITt.atl$~J}F{, ,:w~7.łJi6jym ;~~J,e(l-'> .~w,~ ~Jiąs~r,ęJ,r y~~~Q~P S~~' r~: 
. $ł..:wp ~y~ ' l~$t ?:.~,\Y.J.łIs~~~e, rP.!O'w~ ,Ofi _ : WI~~ łJ\l;ld.ąQ,~ :e ~.P~~t4->y, ... ~ .. ,Y ~ 
""by,WIlĆ ,,~ -ppP l-,Jq,ęm~ ,~s9h ~~yeie {ok, ! ~;X· . ... .... . _ 
.. ~jąn.i~y«ł1 . ,:Z tkgp ,~~ailill:. ·, tr~f~r_ i i ,. E:§·!lIJ. ~,1. ~~a:bF()~:~est~~~·,,,,,,wa. .. 
~~~7za ł~p~ię. I łówmat§r~, ;~ rt4~tż·"wy~w.aa~a.ed!~ 
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miotów ze stosów nie od warstwy naj~yższej 
począwszy. 

2. Wchodz.enie pra·cowników na zwały ma
teriałów sypkich g;- ;) żących całkowitym zas ypa
niem dozwolione jest jcJ ynie w przypadl)ach 
wyjątkowej konieczności i wyl,!cznle z zastoso-
waniem takich urządze ń Zalyewniających bez
piecz,e ń s t",o, jak deski lub po m os ty. 

§ 80. t. Prze cho wywanie materjałów łatwo::. 
zapa.(lny.ch, wybuchowych lub truj ących powinno 
~się odbywać zgodnie z obowiązującymi w tym 
. zakresie przepisami . 

2. Zabro nion e j'es t przecho wywanie na 'o 
twartym powiet rzu w sposób zagrażający oto·-. 
cze niu mate riałów cuchnących klb zakażonych. I 

10. R oboty szczegófinie ńiebezpieczne . .\ 

§ 81. 'l. Rohoty wewną t rz zbiornik6w, ka
nałó w, studni, aparatów i w innych podobnyc h 

, u rząd~eniach lub miejs·cach , w których mogą 
zn ajdować się gazy tru jcl':e, c1 us zące: p aln ~ lub 
wybuchowe, powinny. b yć wdmn ywalie z zach o.
waniem szc zególnych ś rocJ ków ostrożności , jak 
n p. nal'eży t ego rr ~: e wie ~ rzania, ch em :.cznego ba
d ania gazów' 0raz ocJpowiedni,ego ' oświet !'cnia 
rampami hezpiecze{ls twa. 

2. Rohoty takie mogćl być wykonywane 
t y Ik'o pod kieru nkiem os.ó~ ·odpowiedzialnych 
za ich p rowa dzen i :': i IX) j s tałym i bezpoś red
nim nadz.o r em osoby , znaj ( l u ;ąc : j się na zewnąt rz 
unądze!l. i miejsc wym 'en i mych w ust. 1. 

3. Pracownicy- latrudnieni wewnątrz urzą 
d zc!l. i miejsc, wym'·e:1ion ych w ust . 1, powinni 
b yć zaopatrzeni w od:;owieclnie dla wa runków 
pracy maski rnc<:i IVgazowe kIb aparaty respi ra- , 
-cyjne o raz w pasy i l'iny bezpiecze ll s twa. 

4. \Vch odzenie do zbiornik,ów op różnionych 
z substancyj gorących jest dozwo!lone dopiero 
po dostatecznym ochłonz 2niu tych zbiorników. 

5. Roboty w zbiornika~h, opróżnionych 
z substancyj gorących lub żrących, wolno pro
w3;c1zić; dopiero po odłączeniu dopływu . cło tych 
zbw l'l11ków za pomocą śl<cpego zamknięcia ; j,est 
nięwystarczające odłączenie dopływu za pOmocą 
Kurków. lub zaworów. ' 

. § ~2. L Oczyszczanie, wygładzanie ' I!ub ma-
, to\van,i~ odl1ewów przy pomocy strumienia pia

sku, ~yrzucanego prz·ez dmuchawki piaskowe, 
należy przepl'owaclzić w zamknięty.ch szcz,elnych 
szafac~, w kt-6ry-ch umiesl cza się prze c1miJoty 
obrabIane; pracą powinien kie rować l'O'botnik 
żnajdują.cy się na zewnątrz . Czynnoś,ci te można 
!też wykiOnywać w k-omorach piask-owych, w któ~
rych pracuj1e robotnik zaopatrzony w skafander 
:z dopływem ,powietrza z zewnątrz. 

" 2. Jeżeli re względu na warunki pl'od,ukl
CJI praoe wymienione w ust. 1 odbywają się na 
otw~rtYIlTI powietrzu liub w 'pomieszczeniu pracy, 
powmny SIę one odbywać w sposób nie naraża
Jący . zd.rowia inhych pracowników. 

. Poz. 344 

§ 83. 1. Roboty z cjeczami gorącymi liub 
żrącymi wykonywać nal1eży w sposób nie nara
żający pracowników na oparz'enie. 

2. Jeżeli rodzaj produkcji na to pozwala, 
wszystkie ro b'Oty, wymienione w ust. 1, wyko
nywać n al:eży p rzy pomocy ąrządzeń m echa ... 
nicznych. -

3. \V razie ręcznego wykonywania t ych ro
b6t na leży stosować urząchenia zap'Obiegające 
prysk aniu cieczy na pracowników, jak I'ewary 
bezpieczeństwa , wózki-kosze itp. oraz odzież 'D- • 

chmnną, hełmy, okulary, ekrany itp. środki 
dla o chro ny ciała prz'ed pryskającą cieczą. 

~v. Środki cchrony i higieny C5obistr.i 
pr e'cowni kciw. 

1. Przepisy ogól'ne. 

§ 84,. 1. Zakład pracy ma ohowiązek zao 
patrzyć pracowników w środki Oochrol11y Qsobi,~ 
s t-ęj, prz-e widzial1e w §§ 88-92 rozporządzenia 
niniejszego, środki t'eutrzymywać w stanie cał 
kowitej sprawności i czystości 'Oraz w miarę po-
trz,eby je zmieniać. ' 

2, Środki Oochrony osobiste j, kt·ó r y-ch współ
ne używanie może narażać praoowników na ' 
zakaże nie, na lie ż y dawać do wyłą,cznegoQ użytku 
poszC&egól'nych pracowników i odkażać przy 
każdej zmianie Qsoby koQrzystającej z tych śr'Od-
ków. ' 

3.Śro-dki ochroQny osobistej p'Owinny być 
skuteczne i dos~o'sowane do l'Odzaju robót w te!1. 
sposób, aby moż liwie jak najmniej utrudniały 
pra·ce i 11ie zmn iej szały nadmiernie sprawnośd 
pracowników. 

§ 85 . PracoQwnicy, zatrudil1ieni przy obsłu 
dze maszyn w ruchu, powinni posiadać odzież ' 
bez l'U źnych, zwisających częś.ci , jak np. luźne 
zakoQńczenierękawów, poly, krawaty, ko6ce pa
sków, strzępy ·odzieży. Kobiety powinny okry~ 
wać włosy odpowiednimi czepkami lub chust-
kami bez zwisającY'ch lmńców. , ' 

§ 86. Jadal'nie, szatnie, umywalnie i ustę
py powinny się znajdować dostatecznie· bIlsIw " 
miejsc pracy, aby pracownicy nie byli narażeni · 
na nadmierną stratę czasu, ani , na uciążliwe 
działanie · opad6w atmos ferycznych przy uda
waniu się dlO tych tirządzeń. 

§ 87. Ubieralinie i urząd:zenia kąpieLowe, 
umywal111ie oraz u s tępy Ula k'Obiet powinny od
powiadać prz-episóm ohowiązującym w zakres ie 
pracy ko biet. 

2. Odzież ochronna. 

§ 88. Przy l'obo tach, narażających prac'Ow
ników bądź na uszkodzenie, jak urazy mecha
niczne, oparzenia, z.atrucia, zakażienia, b'ądź na 
przemo-cz,enie, zzięhnięcie, zbytnie promieniowa
ni,e ciepła, lub znaczne zabrudeenie, przedsię. 
biorca !Obowiązany j,estdostal1Czyć pracowni-
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Irowi osobist'ej odzieży ochronnej, kt6ra w za
Ileżności od rodzaju wykonywanej pracy skła
da , się ze specjal'negu ubrania, nakrycia głowy, 
obuwia, fartuch6w, nago Joennik6w, naramiennl!
k6w itp. 

3. Ochrona oczu. 

§ 89. Przy robotach, zagrażających uszko
n!em oczu przez odpryski, pyły oraz śzkodJ.iw-e 
CI.ecze, pary i gazy, jak r6wnież pr-omieniowa
me, oczy pracownik6w na!ieży zabezpieczyć od
powiednim sprzętem ochronnym, jak: ekrany, 
siatki, okulary, maski lub hełmy. 

-1-. Ochrona uszu. 

§ 90. Przy robotach, zagrażających uszko~ 
<heniem organ6w słuchu przez nadmiemy ha
łas i wsfrząsy, materiały żrące, gorące," tni
jąoe itp., uszy pracowników powinny być za-
6ezpieczone -odpowiednim sprzętem ochronym. 

-5. Ochmna narządów oddychania. - I 
§ 91. Przy robotach, wymagających prze

bywania pracownik6w w atmosferze zawiera
jąoej trujące, duszące, drażniące l:ub zakażone 
składniki albo znaczneilGści pyłu, pracownicy 
powinni być z<łiopatrzeni w sprzęt ochraniają-cy 
narządy oddychania, jak np. maski, respirat'ory, 
aparaty t1~nowe, hełmy z doprowadzeniem po
wietrza itp. 

6. Ochrona rąk. 

§ 92. Przy roboOtach, zagrażających uszko 
dz'eniem sk<6ry rąk wskut-ek urazów mechanicz
nych, oparzenia, ' działania czynnik:6w chemicz
ny,ch, . nalleży pracownikó,w zwpatrzyć w ręka- · 
wioe ochronne, ochraniacze pall::ów itp.; po
nadto n·alieży im w miarę potrze by dostarczać 
kremów lub maści ochronnych. 

~7. Jadalnia. 

-§93. 1. ZabronioOne jest spożywanie posił'
ków przy . warsztacie·. pracy. ' 

-2, ZabronioOne jest spożywanie po.siłk6w 
w ·pomieszczeniach p-racy, w których pracownicy 
nara~eni są ~a zetknięcie się z matceriałami trn
jąqmni, -zaka:ŻlGnymi lub przy pra:cach szozególo
nie brudzących. 

3; ' W zakładach pracy, w ktorych zachodzą 
warunki pracy określione w u,st. 2, naLeży urzą
dzić jadal!nie bez względu na liczbę zatrudnio 
nych pracoQwnik6w w pomieszcz.eniach zabeZl
pieczonych od wil'goQci i ujemnych wpłYwów 
atmosferycznych oraz , posiadających dostatecz. 
ny dopłyiV światła naturalnego i odpowiednie 
przewietrzanie. . . . 

4. P~aoownicy powinni przed spożyciem po
siłku dokła~'ftietWUYć . ręce · i twarz, zdjąć .o
dzież ochroQnną, a p~madt'O, jeśl~ zachodzi po
trz.eba, odkazić ręce i twarz. 

• § 94. 1. W Zakładach praćy zatrudniają; 
cych 20 i więcej pracoQwników w je·dncj zmia
nie, należy urządzić jadalnię. 

2. Jadalnia powinna znajdować się w pomie
szoeniu wolinym od pyłu i innych szkodli
wych zanieczyszqeń, zabezpieczonym .od wilgoci 
i uje mnych wpływ6w atmosf.erycznych .oraz po
siadającym dostateczne oświetlenie naturalne 
i prz.ewietrzanie. 

3. Jadalinię naLeży zaopatrzyć w dostatcicz
ną liczbę stDł,ów i sieidz,eń 'Oraz urządzeń do 
podgrzewania posiłków. v.,' zimnej porze ro.
ku jadalinie pIOWinny być ogrzewane. 

8. Umywalnie i urządzenia kąpielQwe. 

§ 95. 1. W zakładach pracy . powinny się 
znajdować urządz.enia dlQ mycia (umywalki')(, 
posiadające dopływ czyst'ej wDdy bieżącej w i);;)" 
ści CD najmniej 10 llitr6w na dzień pracy ii 
os'Obę ; powinny 'One posiadać odpływ wody zu· 
żytej oraz mydloQ i ręczniki. 

2, Na każdych 10 pracowników, zatrud" 
nionych jednQcześnie powinien przypadać co 
najmniej 1 kurek z wodą, a przy robotach 
szcz,egóJ:nie brudzących 1 kurek na każdych 
5 pracownik6w, przy czym Tozmieszcz'en ie k:Jr" 
k6w powinno być takie , aby dostęp d,o .. mch 
był swobodny. 

3. Jeżeli umywalnia znajduje się w os,ob· 
ny;m pomieszc~eniu, powinna być ogrz'ewana 
w zimnej po rze r:oku. 

§ 96. 1. W zakładach pracy lub w ~ch czę· 
ściach, w kt6rych pracoQwnicy .narażem są na 
zetknięcie się z mat'eriałami trującymi, zaka" 
ż-onymi Fub przy pracach szczeg61nie brudzą." 
cych, ·umywałki na1eży zaoQpatrzyć w ciepłą wo.
dę o tempetaturz,e 350C tv illośd CoQ najmniej 
5 litrów na jeden dzień pracy i QSDbę, szcZlOtk~ 
i środki poQtrzebne do o.czyszczania oraz śl'odki 
do wycie tania, od powiad a.jąoe· wymąganiom hi-
gieny, jak ręczniki oSDbis't'e, suszarki itp. . 

, 2. Prac~wriicy zatrudnieni w warunJ~acpl 
pracy,określoQnych wust. 1, powinni mieć żapew. 
nione bezpłatne ko rzystanie · co najmniej raz. na 
tydzień z ciepłej kąpriel~ lub depłiegD natrysku. 

3. Zakłady zatrudniaj.ące ponad 100 .pr;l" 
oownik6w, niezalleżnie od rodz,aju pl1ooulocjill 
powinny posiadać .własne . urząd~~ia kąptiel!~ .. 
we Ilub zapewniać pracownikiombezpłatne. k()~ 
kDrzystanie przynajmniej raz na ty'dz'i!e:ń z %ąpi~· 
Jiisk poza 7~', ładem. 

9. Szatnia. 

§97. 1. O~zież domoOwą prooowników pod .. 
czas pracy, a roboczą - po'-piracy, nalJezyp_rze!~ 
cflowywać w zakła:dach pracy w sposób za:be·z~ 
pieczający ją od zanieczyszCZ<enia, zakażenia, . ~a" 
moczenia, niszczenia p:rzez wi)'~, żar i iruleł 
czynniki szkodliwe. . 

• 
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. 2.; ,G,.d:zi4~~ prMownj;~ ~Mnn bł'ć -- I1rte-. 
Ch6:w;ymRJl!:Ia WI' zMami:e: w ' sp(!ICj~ parnie.-: 
S7.czeniach w oddzieI!n.y:cht: szatI2a:c:h i . 

3'.' Pón1J:i~zcz,e'f11i'e' szatfJ:B! p0wiJmC1' być ( ogrZ'ł!
warte"w' zimn't!jI'(l):~erokirr; powierzdinittrlpt~~ 
gi szatni: ' łą;ezn1le . z· powiettwhnią;- z~;ę.tą;: rlże~ . UI- ' 
rządienra,' n'ie( m(!)oż~' oye"rnniej sza" niż . 0,5 lm !KW'lri , 
drat,oweg'o" na ' Irnid,ego' z zatm.emj;on')ńChn j'ed,n-o; 
cześnie pracownik6w, a wysokość s'ZMtl·i ' '1lj.(rrn~
ze być- .ffi,m,iej:sza, niż , 3 . m. S-aatnue powinny 
posi>adae wy:starczającą,~. wentyJ!al;':~ę ' naturaJną 
lub... sztoozn.ą· 

, 4. Inspekt!o!, pracy m0~e zezwoI1ić na ' nie
s.toStQwanie specjal1n}'!ch pomieszczeń, o ile odzież 
będzie prz1echowywana w odclżieh'iych szaf!{ath 
w sPOSó®L pifZ1ewidriany , w' ust; 1, Ill't'b z!e'zlh'Olić 
na . nieSN)SI@;.wRnie, oclldzielnYlOh sz-afek; o ' ile (Y

dziei;:,iest 'p:rzeehowywana :w' specja,Enych pornie. 
szdZet'liaJCh W. sp10s óJb prz'ewid:ziany. w' ust 1. 

5. Szafki na odzież powinny by~ć zamykane, 
'posiadać otwory wentyl:acyjil1e, mieć ' przegrodę 
na- odzież d~tnową' i r'bbocz~r, i na' g6l"ze 
p6ł-eczkę'. ' W n'ow'Btplowstają,cych : zakładach p ra
t:y ' wymiary szafek~ powinny wyflto<sić nlie rrmiej . 
lJi~;:' 35)(35)(180 cm ; 

§, 98. l, W zakładach praęy Iiuh ich . czę.c 
ściach, w kt6rych pracownicy narażeni są· , nil 

. zetknięcie z materiałami . trującymi, zakażonymi 
Ilu b" znaczną ilość pyłu, od'żież', piowi.nn'a1).yć 
·przedilowywana w dwu odd!zie.lb1y:chpiormieszcze;. 
nia,ch spec jalinie do ' tego celu prZlez:naCZlOlriy1ch, 
przy 'czym 'ódżież, rohocza,J lub ,och110nnla powin
lla<: być- orklziedlon:l . od odzieży dorn!owej. 

, 2: Międży tymidwi-ema szatniami piowinna 
~ię~ mieścić umywaIiuia. 

3; O potrzebie zainstaliowanma dwu, szatni 
Hle.cyrhlJe obwodowy' imspek<t<or pltaey w pOl'O
~U1;J;lie'11iu z ra,clą zakładową;. 

10. Ustępy-

~ 99. 1. W ' zakładaeli . pracy powinny znajV 
diÓwać-' się ustępy dlla praeownHB6w, urząd)z'Oil'fe" 
i utrzymywane hi'gi·erricrnie,zahezp'iecZlOQ1'C · od ' 
op1adi6w j atJmosferyczn)"ch, naltezyde wenty:1oW'a~ ' 
tie)' spłtlk~wa1il.e wodą i , oświet10n'e'. 

, 2.' VI/ stały.ch zakładach każdre miej.sce ustę~ 
P!Owe ' powinno znaJdować ' się w oddzieIinej ka
biaie. Ptz:ed , wejśóem do ustępu powinny być 
umieszczone przegr.odY zasłaniające, Q iłle ka
biny nie posiadają drzwi. Ustępy dla kobiet i : 
mężczyzn powinny n1ieć od:dzieJine wejścia, za, 
opatrzone w odr'Owied:nie napisy o raz być szczel, 
nie oddzidÓn~ . 

3~' N a -. kaid ych 35" p'ta():oWl1i,k~w'mężczyzn) 
rzatrudmionych jęd-no>c:~eśnie, powinno pll'zypa,. 
tJaf co ll ctj.mniej 1 l11ie j<3Ge ustępowe. Ponadto , 
l'JjOwilUlY być urządzone pisuary. 

• 

4'1' N'a , l~e : 25: ; P.N~~o"~1)c;; , ZQt1'~ly,cll!. 
, j'elch~~D~ po'"iJJił0 , prtyp.act~, 00: ' lJi3.jnrlJo.iIe:K' -
: 1 uliej:sre: ustę~-a ... 

5:; W zak".ła&cl1i l~t6re mają!' ,.\~łAs.l}:ą>1-kał1a." 
Ilizocję i wodociągi lub są włąqone. ,do o:g6]~ · 

. nej sieci kanalizacyjnej. ustępy powinny być " 
urządzone wewnątrz 1:iudynk'\.l. . 

(J: Ptz,erdlSiębi-orta ' powinien zap.ewnić · nad\.. 
z!Ó·r ' nad-: stałym' u trzymywaniem ustępów w cz)",' 
stlÓś.ci. 

7 . . o.ojśeia..do ' ust~@W' pow,iliBy-, mieć tWrirl"' 
dą nawi!erzchnię: lub , być) uttzflTlaIl'e' w· s:taIJii~' 
nie narażającym na zamo,czenie nóg. Gdy ośw i e
tJtenie tI:zienne staj.e się niewystarczające, ustępy: · 
!JIcHviOiny być 'Oś wietIione s z tucZin ile. 

§ilOO.1..J>rzy f'O-b0 t a.ch, pmwadzonydi po· 
za ,rel1e'nem . s tałego .. zakladu, pracy zc1akt od 
osiecJlii lu"lzki.ch, .. powinny być urządzone usl~
py'zgoo:nie z prZlepisami § 99 ltSt: , l , 2- i . 6~ 
j'eżeJIi za tmdnj.ó:n y-ch jes t więcej niż I () praco'· 
wnil~6w, a-< r!oboty mają trwać, w j(!idnym miej
scu dłuż'ej niż miesią·c . 

z: Przy rohó t adi, IOhl'j'czmiyc11 nn ' kl'ó[szy 
okres czasu, j eŻ:eJ!i jest zatrudnionych więcej Iliż 
10 pFaoownilci6w, nal1eży dlą' l'iFch urzą(LHć J5tl'zy

' najI!11:niej p;fIOwlz,óryc zn:e doły ustępowe. otlliO(). 
wiadająoe wy1rnagani!om higieny. 

11. S pl1u wa.czki. 

§ 101. W pG!01ieszczenia-ch zakład6w pracy 
Plowinny znajdować s ię w wystarczającej Iiiczbie 
nal1eżyci:e l1QZI01iesżcwO'e spluwaczki, ocłfJtrHvia,
dająoe' wym~gaBi'Qlln ' higieny - i d.()$fateczilłe, czę''' 
s ~o . oczysz.ezil.ł1,e'. 

12" S-chrtoni:ska; 

§ 102. 1. ' Przy r·obota.cth, ptr!owa-clwnych na 
otwartym powietrzu zdal'a od osiedli ' ludzkich, 
j·e:bel1i roboty te mają. ; trwać dłużej niż tydzie6, 
prz1edsiębi-or·c a powinien dostarczyć pracowntJ 

!ciQllW"W-' p-orblI1iiżn, · n'd.ejsc pl'aey odpowi<łdnidi po
miesz,czeń, umoHiwiających im s<:lhron:ictr<te' się 
przed ' opadalll1>l atmosferycznymi i , zntianę o- . 
dtzieżf " 'Oraz ' zaopatrz,ooych w urząd2ienia -do piGd~ ' 
grzeiWan:i:a , posiłk'6w. 

2~ PrzY' l'obotae:h, pil"owadi lOrrych 'O'a, :woJlIft}'m 
. powietrzu w zimnej porz·e I'oku, p'rzedsi-ęD1orca ' 
prlwil'li-enr Ultn:óźI~wić ' praoOWnrklOfl1 ' reżgrrewanie 
się' '2li ' pOrulOCą ogpisk, kOSZ-0W 'Z koksem itp.. 

3: Praoowni.cy, kt6r:zy z·e względu na wa
mnld pracy (wyjazdy, nocne dyżury) nie mo
gą ktOrzystać z 'Odpoczynku nocnego W swym 
mieszkaniu, plowinni mieć zapewnione odpowied
nie pomieszczenia nodęgmyę" 

§·.103, Nad stałymi , miej~cami obsługi ma
szyn, . lmtł6wj gęneratorów j inny,\:·h - urządzeń. 
[f'dl '1l-CZnvch, znai·cl u i;:Jc)'ml s ię n:a OtW3rtV I11; 

p:owie.t,r,zLi) powinny b-y,ć urządlrOJł!e '. daszki, osra,.. 

. ~-- .... _-
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niające pracowników odo~adów atmosferycz
nych . 

13. Mieszkania robotnicze (baraki itp). 

§ 104. 1. Mięsi:kania .o,ch.arAkUu:zeJ>:Qszaro
wy:rn, którymi zakład :.pracy' bezpośrednioO za
rządza ' i ' kt6re przeznacza na użytek praoow
ników, powinny .o<lp'6wiadlOlĆ ' ~'yn~anlliDm hi
gieny i bez~~ó3t~f1. 

2. ZaqroOnione rję,.tt ~paj}łe IW ~pomłeszcze
niach _fa1dadu ,ptasx, 'nie przeznaczonych na 
cde miesżkaln.e. 

, 1~. ~~ (do p[cia. 

§ 105. 1.. Zakłady pracy powinny być za
opatrzone w dostateczną iliość ,wody do picia 
o jakości odpowiadającej oOboOwlązującym p,rze
pisom .. Zbiorniki i przewody wody do picia na
Feży zabezpieczyć od zanieczyszczenia i zakaie
nia. WoOda do picia powihna znajdować się do
statecznie blisko miejsc pracy. Czerpanie wody 
może oOdbywać się tylkoO z kurków czerpalnych. 
N ad kurkiem wody do picia należy umieścić 
napis: ,,'Woda goO picia". 

2. Gdy brak odpowiedniej wody do pi
cia, należy doOstarczyć pracoOwnikom woOdy prze
~otoOwanej llub innych napoj-ów: herbaty , kawy, 
wywaru mięty itr. 

3. Przy roboOtacll wykonywanych stale w wy· 
sokiej temperaturze (np. w hutach szklianych) 
powinny być dostarczane pracownikom zamiast 
wody inne napoj'e np. kawa, herbata itp. 

. 15. Przeciwdziałanie hałas,om. 

§ 106. Przy wykonywaniu roObót, powodu
j.ą;cy'ch nadmiemy hałas i wstrząsy szkodliwe 
dl1a organów słuchu pracowników albo ucią
ż1iiwe do znoszenia, nalefy stosować, o ile to 
j1est te.chnkznie możliwe, środki p-rz.eciwdziaJ
lająceplOwstawaniu hałasu i wstrząs,6w, albo 
przynajmniej dostatecznie zmniejszająoe ich 
szkodliwość i uciążliwość. 

16. Siedzenie przy pracy. 

§ 107. 1. Przy wykonywaniu roObót, nie wy
magających stale pozycjisto,jącej, należy za
<:pewnić 'pra€OWUi1rom.'IDożność .-siedz.enia . prz.-y , 
'Pracy 'Ilaoopowiedtiim ; i-otlpowiadającym 'wy-
ma..:gatirem 'h!tiel!-Y · ą~;ę,de. i 

:2. mrzY " ~waniu rrooot,r.w~ją:o.ydb l 
stalle .J~!~ycji:St.gj~~PUbchotlz;l..c~, .. nal(!ży ,usta- :, 
wić sie<Wenia oapoczy:ril{jQwe, umoŹ'iwiąią.ce W;)'- ' 
loo.ąys.tanie _dl'a _Q~y:nku ' ,kmfkkh rpmerw ; 
podczas ,Pi-ery. ' 

V.Przepisy konco~. 

szego sprawuJą organy ' insl"lh1roji 'ppac: y ' .l tym, 
że \~ ,m~ł.e ,p'r~tP,j;śów §§ 10--43, 64-66, 
84 . 1 .9.0~6 .ll.aazÓr , ten ' 'Wr.aw;y':N. (wwnież I 

,wladze budowlane, a w zakresje ~§§ '84- 107 
takŻe '\vlactze administraćji ogólnej. 

§ 109. L ' Dla istrtięjącyćh zalHatlió-w pracy 
przepisy -niriiejsz~go ' rozporządzenia wchoOdzą 
w życie ·, w • naSi~ęłP uj{ił;Gym ,~p(H~dku: 

a) ,w .tV,z,y r mi~$;bąlĘe po ogłoszeniu §§ 15 
ust; 2, 28, 44, 45, .46.A7, .51, .:52, 56, 
58, 51) , 83 i 101. 

b) w sz,e.ść mies~ęcy .p0Qgłoszeniu,§§ 12,,; 
55, o:&7,~O, ('(Y4, 082, ' 91, '93 ;i ' 95, 

c) w rok po ogłoszeniu §§ 6, 8, 14, 1:', 
ust. 1, 16, 17, 19, 20, 21 z wyjątkiem 
ust. 4, 23, ust. 1 i ust. 2, 2'4, 25, 26 
U'5t. 1 i ust. 2, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
53, 54. 84, 86, ,88; (j4. OÓ. , Q7. Q8. 99 
104. lOfi i 107. ' 

d) w dwa lata po ogłoszeniu SS ' lO, II, 30 
ust. 1 i ust. 2, 31,41 ust. 3, 4 ,i 6, 

e) z dniem ogł'9szenia wszystkie pozostałe 
p.rz'episy. 

2. Dla nowopowstających zakład-ów praq 
prz!episy niniejszego roOzporcądzenia wchodzą 
w żyóe z rlniQm ogłos~en;;1, 

§ 110. i. Jeżeli inspektur I-'rac} - w' Lwiąz
ku z miejscowymi warunkami w zakładzie pra~ 
cy - st\v1erdzi bezpośrednie zagroOżenie życia 
i zdrowia prato}Vnika, może zarządzić wcze
śniejsze wykonanie poszczeg61nych przepisów 
i odpowiednio skr-ócić tenniny, przewirlziane 
w § 109, 

2. v\ l; rzypadkach wyjątkowej wagi i ze 
wzgl1ędu na specjalnie trudne warunki m~ej· 
soowe istnrej,e ' możność odroczenia terminu wy
konania plOszczeg,6lnych przepisów. Uprawnienie 
przedłużenia terminu wykonywania przepisów 
obj,ętych pkt a i b ust. 1 § 10 posiada 'Obwo
dowy inspekt<6r pracy, poz,ostały-ch zaś okręgo· 
wy inspektor pracy. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy nowopowsta· 
jących zakładó'w pracy. 

§ 111. R~zporządzenie niniejsze nie doty" 
czy statków żeglugi morSkiej i śródlądowej. 

~§ '1'12. Z dniem :~~ia 'w .,życie ,roz,po~" 
i::łrzeriia _niriiejsrre~ . u:acCi, moc wsz~11kie ' p:rtepisy: 
,W;ytla.new _~PtawadhJlllmrnrowally:ch ·'W' ~~porzą. .. 
rdzeniu min.)lDl. 

"Mirii3tler ~y i j @pięłłi ;~po~j: 

JldamKu1'.1Jłowicz 

~ini!fter .Zdmwia: 
fFnmcidllcfJlfaJln 

1 1108. ~.z'O.rrnatł qn'~t~arii6ft1 li wy_W 
Jrolływaniem ipt:-zWi&Ów~~łlbmM '!IIiniE!,j· lf . 

.~ ill~y.5:łu: 

Hilary Minc 
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