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przypadku, gdy zamawiający ' stawia inne warunki, 
3) do prac naukowo-badawczych, 
4) do produkcji brzozowych, jesionowych i wiązowych 

materiałów tartych, wyrabianych zgodnie z wy
maganiami innych Polskich Norm, 

5) do nan;ynek przeznaczonych · do nacinania gwintów 
wykonywanych według wymagań licencyjnych oraz 
do nacinania gwintów remontowych, 

6) do przedmiotów wymienionych w § 1 lp. 1 i 2 wy
konywanych sposobem chałupniczym, 

7) oraz w wyjątkowych przypadkach do innych norm 

• 

Poz. 372 i 373 

za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w- życie: 

1) w stosunku do norm wymienionych w § 1 lp. 1-25, 
31, 34-39, 53, 60 z dniem 15 stycznia 1952 r. 

2) w stosunku do norm wymienionych w § 1 lp. 26-30, 
32, 33, 40-52, 54-59, 61-70 z dpiem 1 maja 
1952 r . 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. E. SZyI 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH 

z dnia 6 paŹ"<ix.iernika 1951 r. 

w sprawie określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakładów na wyścigach koonych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwiet
rua 1950 r. o wyścigach konnych (Dz. U. R. P. Nr 20, 
poz. 173) zarządza się, co następuje: 

§ 1. ,1. Artykuły, powołane w rozporządzeniu bez 
bliższego określenia, oznaczają artykuły ustawy z dnia 
19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych (Dz. U. R. P. 
Nr 20, poz. 173). 

2. Za stajnię w rozumieniu rozporządzenia uważa 
się dwa lub więcej koni, ' figurujących w programie 
dziennym wyścigów jako własność jednej i tej samej 
osoby i przy tym oznacżonych w tym programie jed
nakową literą, umieszczoną przy numerach koni. 

§ 2. 1. Stawki we wzajerr.nych zakładach można 
przyjmować tylko w kasach znajdujących . się na torach 
wyścigowych lub utworzonycn poza ich obrębem za ze
zwoleniem Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych. 

2. Stawki na daną gonitwę można przyjmować 
tylko w przeddzień tej gonitwy oraz Vi dniu gonitwy 
aj; do sygnału, oznaczającego zamknięcie kas wzajem
nych zakładów na daną gonitwę· 

3. Przedsiębiorstwo państwowe, urządzające wy
ścigi konne, zwane dalej Przedsiębiorstwem, może wy
łączać: . 

1) pószczególne 'rodzaje wzajemnych zakładów w nie
których lub wszystkich gonitwach, 

2) wszelkie wzajemne zakłady w poszczególnych goni-
twach, ' 

3) poszczególne konie ze wzajemnych zakładów w po
. szczególnych lub wszystkich gonitwach. 
§ 3. 1. Wysokość stawki zasadniczej w zakładach 

wzajemnych określa Przedsiębiorstwo. 
2. Na dowód wpłacenia stawki i zawarcia wza

jemnego zakładu wydane zostaje pokwitowanie w po
staci biletu lub odcinka kontrolnego. 

§ 4. 1. Stawki można przyjmować w następują

cych odrębnych , rodzajach wzajemnych zakładów: 
1) na konia~ który uzyska pierwsze miejsce, w goni

twie (zakład zwyczcijny), 
.. ?2 na konia, który uzyska w gonitwie pierwsze lub 

drugie miejsce, jeżeli w gonitwie mają wziąć udział 
co najmniej cztery konie, albo pierwsze, drugie lub 
trzecie miejsce, jeżeli w gonitwi~ ma wziąć udział 
co najmniej siedem koni (zakład francuski), 

3) na dwa konie, które. uzyskają w gonitwie pierwsze 
i drugie mie:sce, jeżeli w gonitwie ma wziąć udział 
trzy lub więcej koni (zakład porządkowy), 

4) na dwie lub trzy· gonitwy, lecz nie więcej, niż na 
jednego konia w gonitwie (zakład łączny). 
2. Przedsiębiorstwo określa w programie oficjal~ 

nym wyścigów gonitwy, w których mogą być przyjmo
wane zakłady łączne. 

3. Przy wzajemnych zakładach za konie mające 
wziąć udział w gonitwie uważa się nie ' wyłączone ze 
wzajemnych zakładów konie, wykazane w programie 
dziennym wyścigów po terminie ustalonYfl1 dla wyco
fania koni. 

4. Kolejność miejsc, uzyskanych w gonitwie przez 
poszczególne konie, określa się dla zakładów wzajem
nych według -kolejności. w jakiej minęły celownik ko
nie, przy uwzględnieniu tylko koni nie wyłączonych 
z tych zakładów. 

5. Uważa się, że pierwsze miejsce uzyskał koń, 
który w gonitwie minął prawidłowo celownik, nie bę
dąc wyprzedzony przez inne konie. 

6. Kolejność miejsc, które zajęły dalsze · koni~, 
wyraża się liczbą następną po liczbie, oznaczającej ilość 
koni, które wyprzedziły te konie. 

·§. 5. W zakładach porządkowych stawia się na to, 
że: 

1) w gonitwach, w których ma WZląC udzia" trzy, 
cztery lub pięć koni, wskazane przez 'stawiającego 
dwa konie l!~yskają pierwsze lub pi~rwsze i drugie 
miejsce, mijając celownik w kolejne,ści, określonej 
przez stawiającege,; . 

2) w gonitwach, w których ma wziąć udział sześć lub 
więcej koni, wskazane przez stawiającego dwa ko
nie uzyskają w gonitwie pierw~e lub p ierwsze 
i drugie miejsce w jakiejkolwiek kolejności. 
§ 6. Zakłady łączne składają się z dwóch samo-

dzielnych odrębnych rachunkowo grup: 
grupa' I na dwi~ gonitwy, 
grupa II na trzy gonitwy. 
§ 7. W zakładach zwyczajnych zakład jest wy

grany: 
1) jeżeli koń, wskazany przez stawIającego, uzyskał 

w gonitwie pierwsze m Iejsce, 
2) jeżeli pierwsze miejsce uzyskał koń, należący de, 

te j samej stajni wyścigowej. co koń, wskazany ~rzez 
stawiającego, pod warunkiem, że wskazany przez 
niego koń ~tawił się do startu, nie został zwolniony 
z dyspozycj i startera i nie został na starcie. 



, 
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. § 8. , W zakładach francusJtich .zakłCid jest · .wy,:". 
grany: ' , 

l) w gonitwach, w których miały wziąć udział co naj
mniej cztery konie, jeżeli k0ń wskazany przez sta
wiającego uzyskał w gonitwie p~erwsze lub drugie 
miejsce, 

2) w gonitwach, w których miało wziąć udzi ał co naj
mniej siedem koni, jezcli koń wskazany przez sta
wiającego uzyskał w gonitwie pierwsze, drugie lub 
t rzecie miejsce. 
§ 9. W zakładach porządkowych zakład jest wy-

gr:l!1y: 
l) w gonitwach, w których miało wziąć udział trzy, 

cztery lub pięć koni: 
a) jeżeli konie wskazane przez stawiającego uzy

skały w gonitwie pierwsze miejsce, 
b) j eżeli k0nie wskazane przez stawiającego uzy

skały w gonitwie pierwsze lub drugie miejsce, 
mijając celownik w kolejności przezeń wskaz 'l
nej, 

c) jeżeli konie wskazane przez stawiającego nale
żące do jednej stajni wyścigowej uzyskały w go
nitwie p ierwsze i drugie miejsce, mijając celo
wnik w jakiejkolwiek kolejności, 

2) w gonitwach, w których miało wziąć udział sześć 
lub więcej koni: 
a) jeżeli końie wskazane przez stawiającego uzy

ska,ły w g0nitwie p ierwsze miejsce, 
b) jeżeli konie wskazane przez stawiającego uzy

skały w gonitwie pierwsze i drugie miejsce. mi
jając celownik w jakiejkolwiek kolejności. 

, § 10. 1. ' W zakładach łącznych zakład ,jest wy
grany, jeżeli wszystkie wskazane przez stawiającego 

VI danej grtłoi(' konie (§ 4 ust. l pkt. 4 i § 6) zajęły 
pierwsze miejsce. , 
. 2.- W przypadku, gdy n ie ma wygranego zakładu, 
oDPowiadającego warunkowi wymienionemu w ust. l, 
wygrane są te zakłady, w których wskazano największą 
ilość kont .uzyskujących pierwsze miejsce. 

,3. W . zakładach łącznych przepis § 7 pkt 2 sto
suje się oOP0wJednio. 

, 

§ 11. Zwraca się wszystkie stawki: 
J,) w c.zakładach zwyczajnych, .francuskich i porządko

,wych. jeżeli gonitwa jest nieważna, 
'2) w zakładach łącznych, jeżeli wszystkie objętegn\ 

g~t:wybyły nif'wóżne. 

§ -n. Zwr aca się wszystkie stawki: . 
1) • w zakładąch zwyczajnych, - jeżeli nie przyję10 ani 

jednej stawki na konia; który _uzyskał pierwsze 
. m~ei.sce w gonitwie, jak . również na żadnego z koni, 
mileżących do tej samej stajni wyścigowej, 

2) w zakładach francuskich , jeżeli na żadnego z koni, 
które w gonitwie uzyskały płatne miejsce, nie przy-
jęt0 ani jednej stawki, . . 

3) w zakładach porządkowych, jeżeli tylko jednemu' 
koniowi .przyznano w gonitwiepłatn,e miejsce lub 
jeżelI na kombinację wygrywającą zakład nie przy
jęto ani jednej stawki. 
§ 13. 1. Zwraca się 'stawkiprzyjęte w zakładach 

zwvczajhych na koni~ : 

1) który nie stawił sięq~ ,startu, 
2) który został zwolniony z dyspozycji startera, 
3lktóry został na starCie, . . ' 
4) kt6ryzosfał zdyskw~lifikowany, z :wyjątkiemprzy

padku, gdy przyznan0pierws~e miejsce ' inn.,e~uko-
,nlowi ~ . tej s~~ej s~ajn~'Y1ścigowej. ,. . ." , 
2. Zwraca ' SIę stawki ,przyjęte w zak~adacp fr,an

cuskich na konia, co do którego zaszła okoliczność, .. wy-
, i' , .' • . : ~ , .' , . :" ~ , ': : : , ", , ,4 ; : ~ • ;. • ,: , • ~ l. ;, ! ! • : .: , . 
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mieniona. w , ust .. l , pkt l, 2 lub 3, lub jeżeli Jtóńzostał 
zdyskwa1ifikowany. 

. 3. , · Zwraca ' się stawki przyjęte w zakładach po
rządkowych: 

1) na kombinacje, w których co do jedneg0 ze wska
zanych przez stawiającego koni zaszła okoliczność, 

wymieniona w ust. 1 pkt 1,. 2 lub 3, 

2) j eżeli którykolwiek ze wskazanych przez stawia
jącego w danej kombinacji koni został zdyskwalifi
kowany, 

3) jeżeli zgłoszone . kombinacje wskutek zdyskwalifi-/ 
k0waIiia . któregokolwiek ze wskazanych przez sta
wiającego koni nie odpowiadają warunkom,- prze
w idzianym .w § 9 dla wygra.nia zakładu po,rządko
wego. 

4. Zwraca się stawki przyjęte w zakładach łącz
nych: 

1) jeżeli w pierwszej gonitwie ' danej grupy óbrachlln
kowej koń 'ł'skazany przez stawiającego: 
a) nie stawił się do startu, 
b) został zwolniony z dyspozycji startera, 
c) zc.stał na starcie, 
d) został zdyskwalifikowany, z wyjątkiem przy

padku, gdy przyznano pierwsze miejsce innemu I 
koniowi z tej samej stajni wyścigowej, . 

2) jeżeli w kt6rejkolwiek z następnych gonitw danej 
grupy obrachunkowej zaszła jakakolwiek z oko
liczności, wymienionych w pkt l, a we wszystkich 
poprzednich gonitwach tejże grupy obrachunkowej 
wskazane' przez stawiająceg0 konie żajęły pierwsze 
~~K~ , 

,5. Zwrot stawek w przypadkach, przewidzianych 
w ust. 4~ skutkuje unieważnienie zakładu. 

§ 14 . . Wszystkie przyjęte stawki nie podlegające 
zwrotowi należy zsumować dla każdego rodzaju wza
jemnych zakładów (§ 4) oddzielnie i od tych sum do
konać odliczeń przewidzianych w obowiązujących prze
pisach; resztę tych sum przeznacza się na · wygrane 
w każdym rodzaju wzajemnych zakładów oddzielnie. 

§ ' 15, Wszystkie stawki wzajemnych ' zakładów w 
danej miejscow<:'ści powinny być wzięte do wspólnego 
obrachunku w każdym l;odzaju gry. ' 

§ 16. Obliczenia wygranych w zakładach zwyczaj
nych d0konywa się w sposób następujący: 

1) sumę przeznaczoną na wygrane (§ ' 14) należy po
dzielić przez liczbę stawek zasadńiezych przyjętych 
mi konia, który uzyskał pierwsze 'miejsce w goni
twie, w przypadku zaś, gdy miejsce takie uzyskał 
jeden z kilku koni tej ' samej stajni wyścigowej 
(§ 7pld 2) - przez liczbę stawek zasadniczych, przy-

· jętych na ,wszystkie konie tej samej stajni; otrzy-
· many iloraz stanowi wygranąodp0wiadającą stawce 
· zasadniczej, 

2) jeżeli dwa lub więcej koni przyjdzie na pierwszym 
miejscu - sumę wszystkich stawek przyjętych na 
te konie należy odj ąć od sumy przeznaczonej ' na 
wygrane (§ 14), . otrzymaną resztę należy podzielić 
na tyle równych . części, ile koni , zajęło pierwsze 
miejsce, .a każdą z tych części podzieliĆ,. przez liczbę 
fjtawek zasadniczych, przyjętych na ka,,-dego z tych 
koni; ptrzymane ilorazy po dodaniu ' stawki zasad
niczej stanowią Wygrane odpowiadające tej stawce. 
§ 17. ,Obli.czenia .wygranych w zakładachfrancu~ 

skichdo.konywa się w sposób następujący : • '. 
l) sumy wszystkich stawek w zakładach wygranych 

należy odjąć 09 sumy przeznaczonej na wygrane 
(§l 4), . otrzymaną res~tę , należy pod7.ielić na dwie 
lub .. t~zyrQwne części" zależnle od ilości płatnych 
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miejs<: w gonitwie; każdą ż otrzymanych w ·· ten 
sposób części podzielić przez liczbę stawek zasad
niczych, przyjętych na każdego z koni, które uzy
skały płatne miejsce; otrzymane ilorazy po dodaniu 
stawki zasadniczej stanowią wygrane odpowiada
jące tej stawce, 

2) jeżeli koń wskazany przez stawiającego uzyskał 

płatne miejSce głowa w głowę z innymi końmi -
sumę przypadaj ącą na to miejsce z pudziału, doko
nanego w myśl pkt 1, należy podzielić na tyle rów
nych części, ile koni uzyskało to miejsce; każdą 
z otrzymanych w ten sposób części należy podzielić 
przez liczbę stawek zasadniczych, przyjętych na 
każdego z koni, które uzyskały to miejsce; otąy
mane ilorazy po dodaniu stawki zasadniczej stano
wią wygrane odpowiadające tej stawce, 

3) jeżeli z jakiegokolwiek powodu przyznano mniejszej 
liczbie koni płatne miejsce, niż przypadało w danej 
gonitwie, lub jeżeli na jednego albo na dwakol1ie, 
które przyszły na płatnych miejscach, nie przyjęto 
ani jednej stawki, to odpowiednio zmme]sza się 

ilość części, na które w myśl pkt 1 należy podzielić 
sumę przeznaczoną na wygrane. 
§ 18. Obliczenia wygranych w zakładach porząd

kowych dokonywa się w sposób następujący: · 
1) sumę przeznączoną na wygrane (§ 14) należy po

dzielić przez liczbę stawek zasadniczych w zakła

dach (§ 9); otrzymany iloraz stanowi wygraną od
powiadającą stawce zasadniczej, 

2) w przypadku, gdy w gonitwie konie wskazane przez 
stawia j ącego uzyskały pierwsze miejsce wraz z in
nymi końmi głowa w głowę lub gdy: 
a) V{ gonitwie, określonej w § 5 pkt 1, koń wskazany 

przez stawiającego jako pierwszy uzyskał pierw
sze miejsce, a koń wskazany jako drugi uzyskał 
drugie mh~jsce głowa w głowę, 

b).w gonitwie, określonej w § 5 pkt 2, jeden . 
,z , dwóch koni, .wskazanych Prz,ez stawiającego, 

uzyskał pierwsze miejsce, a drugi koń uzyskał 
, drl.l.gie miejsce głowa w głowę, 

sumę wszystkich stawek W zakładach V{Ygranycn 
należy odjąć od sumy przeznaczonej na wygrane 
(§ 14), a otrzymaną resztę podzielić na tyle części, 

ile było kombina~i wygrywających zakłaą; każdą 
ż tych części nal~y podzielić przez liczbę stawek 

" ~a,sal;ll1i~'Zych w , każdej kombinącji ' wygrywającej ' 
zakład;ob::zymane ilorazy po dodaniu stawki za-

. sadnkzej . stanowią ~ygraneodpowiadające tej 
stawce .. 

§ II}. 1. ,Obliczenia wygr,anych w zakładach łącz-
' nych dokonywa się w ten sposób, że sumę przeznaczoną 
na wygrane (§ 14) należy podzielić 'przez liczbę wygra
nych stawek zasadniczych, przyjętych na daną grupę 
obrachunkową (§ 6); otrzymany iloraz stanowi wygraną 
odpowiadającj stawce zasadniczej. 

2· Jeżeli w poszczególnej grupie obrachunkowej 
(§ 6) przyjdą w gonitwie na pierwszym miejscu (głowa 
w ~łowę) konie, uwzględnione w wygranych kombina
cjach, sumę wszystkich stawek, przyjętych na te kom
binacje, należy odjąć od sumy, przeznaczonej na wy
grane (§ 14), otrzymaną resztę należy podzielić na tyle 
równxch części, ile było wygrywających ' kombinacji, 
akazdą z tych częśCipodiielić prżez liczbę ' stawek za
sadni.czych, przyjętych na każdą z tych 'kombinacji' 
otrzymane ilorazy po dodaniu stawki ż'asadiJ.iczej sta ~ 
nowią wygraną odpowiadającątejsta:Wice . . Jeże:U jednak ' 
zaistnieje przypadek,żew; ,dwóćh lub · wil':cej 'goń.itwach 
przyjdz:e dwa łub więcej kóni głowa wgłówę na pierw-

'. " szym miejscu'; wówezas c l1ależy 'uwzględnić przy 'obli- ': 

czeniu wygranych tylk'o ostatni w grlipie obrachunko
wej przypadek przyjścia koni głowa ,w głowę. 

3. Jeżeli kombinacje uwzględniające kónie, co do 
których spełniony został warunek określony w § 7 
ust. 2, różnią się tylko tym, że występują w nich inne 
konie tej samej stajni wyścigowej - traktuje się je Jako 
jedną kombinację. 

§ 20. L KOJlcówki groszowe wygranych z~okrągla 
się do 1 zł w ten sposób, że końcówki większe 'od 75 gr 
zastępuj e się 1 zł, uzupełniając wygrane z fundUSZ<JW 

, Przedsiębiorstwa, końcówki zaś równe 75 gr i mniejsze 
skreśla si ę, a powstałe stąd sumy przeznacza się na do
bro Przedsiębiorstwa . 

2. Wygrane odpowiadające stawce wyższej niż za
sadnicza stanowią wielokrotność wygranej, odpowi'ada-
jącej stawc:e zasadniczej. . 

3. Wygrana nie może być niższa od stawki zasad
niczej; niezbędne uzupełnienia będą pokryte z fundu
SZĆVJ Przedsiębicrstwa. 

§ 21. 1. Ustalenie kolejności mie;sc miarodajne 
dla wypłat we wzaj emnych zakładach następuje pu sy
gnale, oznaczającym zakończenie ważenia ' j eźd~ców w 
gonitwie. W przypadku zdyskwalifikowania konia mi 
skutek orzeczenia komisji technicznej zwraca 'si ę stawki 
za konia zdyskwalifikowanego (§ 13), a wypłaca się 
wygrane za konia, któremu przyznano płatne miejsce. 

2. Na znak, iż kolejność przyznariych mIeJsc 
płatnych obowiązująca dla wypłat we wzajemnych za
kładach jest ostatecznie ustalona, przy numerach wy
wieszcnych na slupie przy celowniku uIriieszcza się zie
loną , chorągiew. ' 

3. Wypłata wygranych dokonan~ będzie po otrzy
maniu od przewodniczącego komisji technicznej zawia
domienia, że na wypłacenie wygranych zezwala, 

§ 22. , .1. Wypłata wygranych dokonywana będz.ie 
wyłącznie do rąk okaziciela biletu. • 

2. Wypłata wygranych w poszczególnych gonjtwach 
lub grupach obrachunkowych gonitw dokonywana ' bę:' 
dzie w kasach wzajemnych zakładów w dniu odbycia 
tych gonitw i tylko do chwili zamknięcia kas. Nie ode
brane ,w tym dniu wygrane, będą wypłacane w terminie 
7 dni, licząc od dnia następnego, po dniu, w którym ód,:' 
była się dana gonitwa. ' , 

·3, Bilety, uszkodzone w sposób' uniemożliwiający 
stwierdzenie ich autentyczności, nie będą przyjmowane 
do , wypłaty. 

4. Bilety, uszkodzone y; 'inny sposób, niż okre
ślony w ust. 3, i okazane do wypłaty w ciągu '7 dni . od 
dnia następnego po dniu, w którym odbyła się dana 
gonitwa, mogą być przyjmowane do wypłaty wyłącznie 
w terminie 3 dni ' po upływie okresu siedmiodniowego, 
ustalonego dla wypłaty wygranych. 

5. Terminy powyższe są ostateczne i po 'iCh upły
wie żadne reklamacje nie będą przyjmowane. 

6. Nie podjęte wygrane przechodzą na rzecz Przed- ' 
siębiorstwa. 

§ 23. 1. Osoby biorące udział w zakładach ' wza
jemnych obowiązane są sprawdzić przed odejściem od 
kasy, czy nabyte bilety są zgodne z ich poleceniem, 

2. Reklamacje co do sum wypłaconych z ' tytułu 
wygranych zakładów mogą być zgłaszane tylko do 
chwili odej ścia od kasy wypłat. 

§ 24. W zakładach francuskich i porządkowych : 
1) ilość płatnych miejsc i wygrywających kombinac ji 

jest uzależniona od ustalenia po ' terminie dla wy·, 
cofania koni przez wł<iściwY lorgan', .:określony w 
prawidłach wyścigowych, ,ile )toni 'ma wziąć ·· udział 
wgonit~ię, .. ' . • ', " '. " 

2) wyćófallie · 'Po. tym ' ustalelllu Jednego ' hit> \vięcej '. ko .. 

~ ' 

• 
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ni z liczby mających wziąć udzi.ałw gonitwie pozo
' ( staje bez wpływu na ilość płatnych miejsc i wy-
grywających kombinacji. · . 
§ 25· Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnic

twa i Reform Rolnych z dnia 14 sierpnia 1947 f. o wa
runkach funkcjonowania i organizacji wzajemnych 7.a-

\" f·~-\. ";' ." ;; .:' . (." . . - . 

kładów (totalizatora) (Dz. U. R. P. Nr 59, po~ . 323). 
§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z . dniem 

ogłoszenia. 

Minister Państwowych Gospodarstw Rolnych: 
w z. St~ Tkaczow 
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JtOZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ, ZDROWIA, PRZEMYSŁU CIĘ,ZIUEGO 
I PRZEMYSŁU LEKKIEGO 

z dnia 3 października 1951 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy metalizacji natryskowej. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) oraz ust. 2 i 3 roz
pbrtądzEmia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 mar
Ca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz.U.R.P. 
Nr 35, Ruz. 325) oraz art. i ust. 1 rozporządzenia Pre
zydenta Rzecżypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o za
pobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczanhl 
(Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 671» zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie niniejsze dotyczy ochrony ży
cia i zdrowia osób zatrudnionych przy metalizacji na
tryskowej , tj. przy nakładaniu na powierzchnię przed
miotów warstwy metali metodą natryskiwania stopio
nego m etalu za pomocą strumienia sprężonego powie
trza albo innego gazu lub pary. 

§ 2. Przy me~alizacji natrysko,wej kierownictwu 
zakładu pracy powinno stosować wszelkie środki za
pewniające bezpieczne i nie zagrażające zdrowiu wy
konywanie pracy, a w szczególności: 

1) środki . przeciw.wdychaniu przez pracownika szkod
liwych gazów, par i pyłów, powstających przy 
metalizacji oraz przy poprzedzającym metalizację 

oczyszczaniu przedmiotów, 

2) środki przeciwko zanieczyszczaniu przez pary i pyły 
ciała i odzieży pracownika, w której przychodzi do 
pracy, 

3) środki zapobiegające szkodliwemu działaniu pro
m ien iowania łuku elektrycznego oraz porażeniom 
prądem elektrycznym przy metalizacji pistoletem 
elektrycznym, 

4) środki do starannego oczyszczania pomieszczeń 
służących do m etalizacji, 

5) środki zapobiegające działaniu na uszy pracownika 
hałasu wytwarzanego przez nistolety do metalizacji, 

6) środki ochrony oczu przeciwko przenikaniu do nich 
ciał obcych (iskier, pyłów), wytwarzanych przy me
talizacji, 

7) środki zapobiegające wybuchom gazów używanych 
przy m etalizacji, takich jak acetylen i tlen oraz 
powietrze sprężone. . 
§ 3. Metalizacja natryskowa może być dokony-

\'1rana : 

1) na wolnym powietrzu przy zachowaniu przepisu § 5, 
2) w specjalnych na ten cel przeznaczonych pomiesz- ' 

czeniach, oddzielonych od innych pomieszczeń, przy 
zachowaniu przepisów §§ 8 i 15. 

. § 4. 1. Metalizację . w pomieszczeniach należy 
wykonywać bądź w szafkach wyciągowych, zaopatrzo
nych w skuteczną miejscową wentylację ssącą, usuwa
jącą wydobywające się p3ry i pyły • . bądź na m aszymch 
(np. tokarkach) zaopatrz:mych w ssawkę wentylacji 
m echanicznej ssącej. Przednia ścianka szafki wycią~o
wej powinna być przesuwalna w płaszczyźnie pionowej, 

celem 'uregulowania wielkości otworu roboczego tej 
szafki. 

2. Prędkość powietrza zasysanego przez wentylacj .ę 

powinna wynosić w miejscu wykonywania metalizacji 
dla szafek wyciągowych co najmniej 0,8 - 1,0 m/sek., 
dla ssawek zaś znajdujących się przy warsztatach to
karskich lub innych miejscach metalizacji w pracow
niach co najmniej ' 3,0 - 4,0 m Isek. 

3. Wstęp do pomieszczeń przezna<:żonych do me
talizacji osobom do tego n ie ·powołanym oraz nie za0-
patrzonym w sprzęt, wymieniony -W § 19, jest wzbro
niony. Zakaz ten należy . w sposób czytelny i trwały 
podać do wiadomości za pomocą odpowiednich napisów 
u wejścia do tych porilieszczeil. . 

§ 5. W razie wykonywania prac metalizacji na
tryskowej oraz poprzedzającej ją obróbki przy pomocy 
dmuchawki p iaskowej w pomieszczęniach nie przezna
czonych specjalnie na te prace lub na wolnym p0wie
trzu, nie wolno przebywać w pasie ' ochronnym ogrodzo
nym o szerokości co najmniej 3 m dookoła mIejsca 
metalizacji osobGm do tego nie powołanym i nie zaopa
trzonym w sprzęt ochronny, wymieniony w § 19. Zakaz 
t en powinien być w sposób czytelny i trwały podany 
do wiadomości za pomocą odpowiednich napisów w 
miejscach wykonyvlania metalizacji. 

§ 6. ' Metalizację dr obnych przedmiGtów nal~ży 
w miarę technicznej możliwości .,rzeprowadzać sposo
bem automatycznym w zamkniętych aparatach, zaopa
trzo.nych w mechanic.zną wentylację ssącą. 

§ 7. W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczeństwa 
i szkodliwości dla zdrqwia pracownika należy w miarę 
możliwości technicżnej pracę zautomatyzować. 

§ 8. Pomieszczenia wymienione w § 3 pkt 2 po
winny odpowiadać następuj ącym warunkom: 

. a) mieć co najmniej 3,5 m wysokości oraz co naj
mniej 15 m3 objętości na jednego pracownika, 

b) w zimnej porze rąku być należycie ogrzewane, 
być dobrze oświetlone światłem dt1ennym, a w 
r azie potrzeby i sztucznym, którego instalacja po- . 
winna odpowiadać przepisom dla pomieszczeń 
o niebezpieczeństwie wybuchowości, 

c) mieć ściany, sufit i podłogi twarde, gładkie i łat
we do oczyszcżaniana mokro. 

§ 9. Pomieszczenia do metalizacji natryskowej nie 
rllające szafek wyciągowych powinny być zaopatrzone 
'w urządzenia m iejscowej w entylacji ssącej ze ssawkami 
umieszczonymi możlhvie blisko miejsca wytwarzanią 
się par i pyłów m etalowych . 

§ 10. Stoły, warszta t y i stojaki do m etalizacji po
winny być wykonane tak , aby można je było gruntow-. 
nie oczyścić na mokro z pyłów. 


