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R O Z P O R Z Ą D Z E N JE 

Ministrów Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej 

z · dnia 21 marca 1947 r. 

o warunkach bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych. 

Na podstawie art. 376 i 381 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lu
tego 1928 r. o prawie buaowlanym i zabudo
waniu osiedli (Dz. U: R. P. z 1939 r. Nr 34, 
poz. 216 i Nr 77, poz. 51 4) zarządza się, co 
następuje: 

I. Przepisy ogólne. 
§ 1. 1. Artykuły, powołane w rozporzą

dzeniu niniejszym beż bliższego określenia 
oznaczają artykuły rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o pra
wle budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. 
tJ. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 i Nr 77, 
poz. 514). 

2. Paragrafy, powołane w rozporządzeniu 
niniejszym bez bliższego określenia, oznaczają 
paragrafy tegoż rozporządzenia. 

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia niniej
szego stosuje się zarówno do rozbiórek, do
konywanych na podstav'~'ie zezwolenia władzy, 
udzielonego stosownie do przepisów art. 332 
i 334 lit. b), jak i rozbiórek dokonywanych na 
je j zarządzenie. . 

2. Przez rozbiórkę należy rozumieć: ręcz
ne rozbieranie budowli lub ich części, rozbie-

ranie . ich za pomocą odpowiednich maszyn, 
obalanie za pomocą -siły ludzkiej, zwierząt lub 

- siły mechanicznej, wreszcie rozsadzanie za 
pomocą materiałów wybuchowych. 

II. Organizacja rozbiórki i nadzór. 
§ 3. 1. Właściwa władza zgodnie z art. 

359 ust. 1 za.rządzi wykonanie niebezpie~z
nych robót rozbiórkowych pod nadzorem 
uprawnionego technicznego kierownika. Za 
niebezpieczne uważane są roboty mogące za
grażać życiu i zdrowiu ludzkiemu. ze względu 
na stan budynku, mającego być rozebranym, 
albo z,e względu na sposób dokonywania roz-

, biórki. 
2. Nazwisko kierownika technicznego na

leży podać do wiadomości właściwego obw,')
dowego inspektora pracy co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 

§ 4. 1. Przed przystąpieniem do robót roz
biórkowych należy przedstawić właściwej 
władzy program . robót, ' opracowa~y zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budo
wlanej, usuwający niebezpieczeństwo przy 
zawaleniu się ścian ltib innych konstrukcyj
nych części budynku. 

( 
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2. Jeżeli władza nie udzieliła odpowiedzi, , 
do robót rozbiórkowych według przedstawio
nego programu można przystąpić: 

l) gdy rozbiórka ma być dokonana w miejs
cu jej siedziby ~ po Upłyvfie 3 dni, 

2) gdy rozbiórka' ma być dokonana poza 
miejscem jej siedziby - po upływie 
2 tygodni. 

§ 5. Roboty rozbiórkowe niebezpieczne na
leży wykonywać przez fachowe 'przedsiębior
stwo, posiadające wykonawcę o odpowied
nich kwalifikac jach technicznych i zatrudnia
jące pracowników dobrze obeznanych z tego 
rodzaju robotami. 

§ 6. Na tablicy, której wywieszenie 
w miejscu wykonywania niebezpiecznych ro
bót rozbiórkowych jest wymagane stosownie 
do przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Spraw 
,Wewnętrznych z dnia 14 września 1935 r. 
o nadzorze policyjno-budowlanym nad wyko
nywanymi robotami budowlanymi (Dz. U. R .P. 

, Nr 70, poz. 438), należy obok danych, określo
nych w tym przepisie, umieścić nazwę firmy 
wykonującej roboty i jej adres. 

§ 7. 1. W (Iliejscu wy.konywania robót 
. robiórkowych powinny znajdować się: pro

gram robót oraz zarządzenie lub pozwolenie 
na rozbiórkę. 

2. W miejscu wykonywania niebezpiecz
nych robót 'rozbiórkowych ponadto powinien 
znajdować się dziennik rozbiórki. 

§ 8. 1. Dziennik rozbiórki prowadzi tech
niczny kierownik robót w księdze, którą wy
daje władza budowlana. 

2. Karty księgi powinny być kolejno po
numerowane i zeszyte sznurem, którego oby
dwa końce mają być przymocov,'ane za po
mocą urzędowej pieczęci lakowej do ostatniej 
strony księgi. Ilość kart księgi stwierdzi wła
dza swym podpisem. 

, 3. Po ukończeniu rozbiórki techniczny kie-
Jiownik robót powinien podpisać dziennik roz
biórki i przedstawić go właściwej władzy. 

§ 9. Dziennik lozbiórki powinien zawierać: 
t) oznaczenie numeru dziennika, 
2) oznaczenie nieruchomości, 
3) oznaczenie, kiedy ' i przez ' kogo zostało 

udzielone pozwolenie na rozbiórkę albo 
wydane zarządzenie rozbiórki, 

'4) wymienienie technicznego kierownika 
z podaniem jego. adresu, 

5) wymienienie przedsiębiorcy i wykonawcy ' 
rozbiórki z podaniem ich adresów, 

6) oznaczenie dni i godzin, w których każda 
z osób okreśtonych w pkt 4 i 5 ma znaj
dować się w miejscu rozbiórki. 

§ 10. 1. Do dziennika rozbiórki na1.eży 
wpisyWać w sz~zególności: 
l) kolejność i sposób wykonywania robót 

rozbiórkowych" 

Poz. 128 

2) protokólarne stwierdzenie, czy mury, stro
py i inne konstrukcyjne cz~ści, na któ~~ 
rych mają znajdować . s ię pracownicy 
w czasie rozbiórki bądź na których mają 
być oparte drabiny lub inne urządzenia 
pomocnicze, posiadają dostateczną do te. 
go vvytrzymałość, 

3) opisanie środków zabezpieczających uży
tych przy rozbiórce, 

4) datę założenia i usunięCia urządzell pomo
cniczych przy rozbiórce, mających na celu 

_zapewnienie bezpieczeństwa życia i- zdro-
wia ludzkiego, , 

5) szczegółowe dane, dotyczące okresowego 
i dorClŹnego badania urządzeń, określo
nych w pkt 4, 

6) okoliczności towarzyszące rozbiórce i mo
gące służyć za podstawę do opracowania 
nowych skutecznych metod zebezpiecze
nia przy rozbiórce, 

7) wszelkie okoliczności, mogące mieć wpływ 
na bezpieczeństwo życia lub zdrowia ludz
kiego przy rozbiórce, 

8) oznaczenie kaźdorazowej bytności ~row-
nik a technicznego, , 

9) zarządzenia technicznego kierownika, 
10) oznaczenie każdorazow'\:~j bytności orga

nów władzy oraz ich uwag i poleceń. 
-2. Protokólarne stwierdzenia, ' określone 

w ust. 1 pkt 2), powinny być ' podpis!lne przez 
kierownika technicznego i wykonawcę roz
biórki. 

3. Przedsiębiorca, wykonawca i inne oso
by, zatrudnione przy budowie, mogą wpisy
wać do dziennika rozbiórki swe uwagi w spra
wach związanych z bezpieczeństwem robót 
rozbiórkowych. . 

4. W dzienniku rozbiórki można umie
szczać dane dotyczące gospodarczej strony 
dokonywanej rozbiórki. 

§ 11. 1. W razie zarządzenia przez władze 
niezwłocznej rozbiórki w przypadkach niecier
piących zwłoki do rozbiórki można przystą
pić przed dopełnieniem , warunków, określo
nych w § 3 ust. 2, § 4, § 6 i § 7, i przed wyda
niem przez władze księgi dziennika rozbiórki. 

2. Jeżeli roboty rozbiórkowe zostaną 
ukończone przed upływem terminów, określo
nych w § 4 ust. 2, i przed otrzymaniem księgi 
dziennika rozbiórki, należy przedstawić wła
dzy szczegółowe sprawozdanie o ich prze
biegu. 

III. Urządzenia zebezpieczające i ochronne. 
§ 12. 1. Urządzenia pomocnicze, transpor

towe i ochronne oraz podnośniki i materiały 
używane do tych urządzeń powinny odpo, 
wiadać wymaganiom rozporządzenia Mini
strów Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecz
nej z dnia 23 maja 1935 r. - Przepisy doty
czące przestrzegania warunków bezpieczeń
stwa i higieny ' przy robotach budowlanych 
(Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 329), 
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2. ' Prz~jścia, pomosty i inne niebezpieczne 
dla pracowników miejsca należy zabezpieczyć 
Z'a pomocą odpowiednio umocowanych barier, 
a pomosty oprócz tego zaop~trzyć w obrze
ienia (listwy krawężnikowe). 

§ 13. t. Znajdujące się w pobliżu miejsca 
rozbiórki budowle, urządz.enia użyteczności 
publicznej, latarnie, słupy" przewody i roślin
ność należy stosownie do potrzeby zabezpie
czyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

2. Jeżeli ze względu na stan budowli pod
legającej rozbiórce, konitczność niezwłoczne
go przystąpienia do robót rozbiórkowych lub 
inne warunki lokalne nie można wystarczają
co, zabezpieczyć przedmiotów, określonych 

Poz. 128 

1) ustawić w odpowiednich miejscach prze
pisowe znaki ostrzegawcze i kierunkowe, 
wskazujące drogi okrężne, stosownie do 
wymagań przepisów o ruchu na drogach 
publicznych, albo 

2) wystawić specjalnych wartowników, za
opatrzonych w odpowiednie przyrządy' 
sygnalizacyjne, lub wreszcie 

3) zastosować oba środki łącznie. 
§ 21. Przed przystąpieniem do robót roz

biórkowych ·wykonawca powinien stwierdzić, 
czy na miejscu objętym robotami rozbiórko
wymi albo w miejscach zagrożonych w czasie 
wykonywania tych robót nie ma osób postron
nych. 

w ust. 1, właściwa władza zawiadomi o tym VII. Rozbiórka ręczna. 
właścicieli lub organa, w których zarządzie 
znajdują się wspomniane przedmioty. § 22. Jeżeli rozbiórka ręczna muróW albo ' 

innych elementów budowlanych na wysokości 
IV. Srodki zabezpieczające pracowników powyżej 4 m ponad otaczającym terenem ma 

i narzędzia. być dokonywana bez użycia rusztowaii, na-
§' 14. 1. \V razie wytwarzania się przy roz- leży zaopatrzyć pracowników w pasy ochron

biórce większej ilości pyłu należy , zaopatrzyć ne na liQ.ach. 
pracowników w ok]..llary ochrónne. _ § 23. Zrzucanie podczas rozbiórki wysta-

2 .... Pracownicy, zatrudnieni bezpośrednio I jących części budynku powinno być wykony
przy burzeniu ścian lub innych konstrukcyj- wane w obecności wykonawcy robót rozbiór
nych części, powinni być zaopatrzeni w hełmy kowych z zastosowaniem środków ostrożno
ochronne, jeżeli mogą być narażeni na spada- ści, wymaganych przy obaleniu ścian. 
uie na nich gruzu. . § 24. Jeżeli w czasie pracy jeden pracow-' 

3. Pracowników, ciągnących liny przy nik ma znajdować się nad . drugim, miejsce 
obalaniu ścian lub innych konstrukcyjnych pracy tego ostatniego należy zabezpieczyć za 
części, należy zaopatrzyć w urządzenie zabez- pomocą daszku ochronnego. 
pieczające przed urazami rąk, jak: rękawice § . 25. 1. Miejsce zrzucania gruzu przy 
ochronne, pociągacze i t.d. rozbiórce powinno być należycie zabezpie 

§ 15. Przed przystąpieniem do robót rozc czone. 
biórkowych wykonawca powinien poinformo- 2. Przy usuwaniu gruzu z większych 
wać pracowników o sposobie wykonywania płaszczyzn należy stosować zsuwnice pochył'e. 
rozbiórki i pouczyć ' ich o zachowaniu się 3. Zsuwnice należy urządzić w sposób Zd

w miejscu rozbiórki, ze względu na bezpie- pobiegający spadaniu lub wypadaniu gruzu 'na 
czeństwo pracy. I miejsca do tego nieprzezn~czone. 

§ 16, Miejsce i sposób ustawienia drabin § 26. 1. Spuszczać i gromadzić gruz należy. 
w celu wejśCia na mur powinny być wskazy- w miejscach wyznaczonych przez wykonawc(~. 
wane przez wykon?-wcę robót rozbiórkowych. 2. Gromadzenie gruzu na stropach, balko

§ 17. Narzędzia ręczne powinny być moc- nach, klatkach schodowyt':h i innych konstruk
no i pewnie osadzone na zdrowych i gładkich cyjnych częściach budynk~ . jest zabronione. 
trzonach oraz, utrzymane w stanie należytym. VIII. Obalanie ścian i innych elementów 

V. 'Wpływy atmosferyczne. budowlanych. 

§ 18. Przy wykonywaniu robót rozbiórko- § 27. 1. Teren pr<>;y obalanej ścianie lub / 
wych należy uwzględnić wpływ warunków innej części budynku na odpowiedniej stosow
atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilży. nie do potrzeby odległości powinien być ogro-

§ 19. Podczas silnego wiatru nie należy dzony lub uniedostępniony zarówno dla pra
prowadzić robót na ścianach lub innych kon- cowników, jak i dla osób postronnych. 
strukcyjnych częściach albo pod nimi, jeżeli 2. Odległość , o której'mowa w ust. l, 
zachodzi możliwość ich .obalenia przez wiatr. ustala wykonawca robót rozbiórkowych. ' 

3. Zaprania się obalania ścian hl.b innych 
VI. ZapewniBnie bezpieczeństwa publicznego. części budynków 'przez podkopywanie i pod-

§ 20. Jężeli wskutek dokonywania rozbiór- cinanie. 
ki zachodzi potrzeba czasowego skasowania ' § 28. Przed przystąpieniem do obalania 
lub ograniczenia przejazdu lub przejścia dla _ ściąny wykonawca ro'bót rozbiórkowych po
p ieszych, należy stosownie do warunków 10- winien sprawdzić stanowiska pracowników 
kalnych: . J zatrudnionych przy obalaniu. 
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§ 29. 1. Przy aniu liny powinien być 
zastosowany taki " __ ",ob jej dźwigania wzwyż, 
aby przypadkowo strącone cegły lub gruz nie 
spadały na pracowników. 

2. Umocowanie liny powinno być nieza
wodne. 

3. Przy ciągnięciu lin traktorami kontrola 
lin powinna być dokonywana przed każdym 
użyciem. 

IX. Rozbiórka przy 'użyciu materiałów 
wybuchowych. 

§ 30. Obalanie lub rozsadzanie części bu
dynków ~a pomocą materiałów wybuchowych 
powinno być dokonywane według zasad obo- . 
wiązujących przy robotach górniczych, zgod
nie z warunkami ustalonymi przez władzę 
i przy użyciu pracowników dobrze obeznanych 
z tego rodzaju robotami. 

§ 31. O terminie rozbiórki z zastosowa
niem materiałów wybuchowych należy zawia
domić otoczenie w promieniu działania wybu
chu, . a na żądanie władzy ponadto ogłosić 
w codziennych pismach miejscowych, jeżeli 
takie istnieją. 

§ 32. 1. Jeżeli w promieniu działania wy
buchu znajdują się drogi publiczne, obalania 
lub rozsadzania należy dokonywać w takim 
cza~i~, gdy ruch na tych drogach jest na-j- ł 
mmeJszy. 

2. Na drogach i w innych miejscach, . gdziE. 
mogliby znaleźć. się przypadkowi przechodnie 
w czasie stosowania rozbiórki za pomocą ma
teriałów wybuChowych, należy na granicy pro
mienia działania wybuchów ustawić wartowni
ków, zaopatrzonych VI odpowiednie przyrządy 
sygnalizacyjne. 

§ 33. Zabrania s ię rQzbiórki za pomocą 
materiałów wybuchowych w przypadkach, 
gdy wskutek wybuchów mogłyby doznać 
uszkodzenia znajdujące się w pobliżu zdatne 
do użytku budynki lub inne obiekty. 

X. Przepisy, lwrlcowe. 

§ 34. Rozporządzenie niniejsze wcJ:lOdzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

§ 35. Z dniem wejścia w życie rozporzą 
dzenia niniejszego traci moc obowiązującą · 
§ 34 rozporządzenia Ministrów Spraw We
wnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 23 
maja 1935 r. Q przepisach dotyczących prze
strzegania warunków bezpieczeństwa . i higie
ny przy robotach budowlanych (Dz.U. R. P. 
Nr 50, poz. 329). 

Minister Odbudowy: 
Michał Kaczorowski 

Minister Pracy Opieki Społecznej: 
Kazimierz Rusinek 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 12 marca 1947 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu deliretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku o~ 
. wynagrodzeń. 

Na podstawie art. 4 dekretu z dnia 19 lis- "Art. 2. (1) Przepisy dekretu niniejszego 
top ada 1946 r. o zmianie dekretu z dnia stosuje się do wynagrodzeń wypłacanych od 
18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń dnia 1 lipca 1946 r. bez względu na czas, za 
(Dz. U. R. P. Nr 70, poz. 381) ogłaszam w za- jaki przypadają· 
łączeniu jednolity tekst dekretu z dnia 18 (3) Przy wypłacie wynagrodzeń nieperio
sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń dycznych (art. 12 ust. 8) za okres lipiec - paź
(Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 220) z uwzględnie- dziernik 1946 r. za podstawę do obliczenia po
niem zmian, wprowadzonych dekretem z dnia datku według skali art. 11 w brzmieniu nada-
12 czerwca 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. nym przepisami niniejszego dekretu przyjmuJ 
187) i dekretem z dnia 19 listopada 1946 r. je się wysokość wynagrodzenia wypłaconego 
(Dz. U. R. P. Nr 70, poz. 381) i z zastosowaniem od początku roku, zaś . odliczeniu od sumy 
nowej numeracji artykułów i ustępów. przypadającego podatku podlega podatek po- I 

Podany VI załączniku do obwieszczenia 
niniejszego jednolity tekst dekretu z dnia 
18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagro
dzeń, w brzmieniu obowiązującym od dnia 
.1 listopada 1946 r., nie obejmuje przepisów: 

brany od początku _roku na zasadzie przepisów 
w tym okresie obowiązujących. 

(4) W przypadkach, gdy po dniu wejścia 
w życie dek.retu niniejszego wypłacone zosta
nie wyrównanie wyna grodzenia za okres po
przedzający dzień 1 lipca 1946 r., za' podsta-

1) art. 2 dekretu z dnia 12 czerwca 1946 r. wę do obliczenia podatku według skali art. 11 
(Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 187), którego w brzmieniu nadanym przepisami niniejszegc 
brzmienie z uwzględnieniem zmian wpra- dekretu przyjmuje się wysokość poprzednie 
wadzonych dekretem z dnia 19 listopada wypłaconego wynagrodzenia łącznie z bieżą-
1946 r.(Dz. U. R. P. Nr 70, poz. 381) jest co wypłaconym wyrównaniem, zaś odliczeni\' 
następujące: . l oQ sumy p.tzypadającego podatku podlega po 


