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§ 2. 1. Pomieszczenia zakładów, w których preca 
n!lraża pracowników na działanie związków chromu, po
WIr "n y być oddzielone od innych pomieszczeń. 

2. Podłogi pomieszczeń powinny być bez szpar 
i pqknięć , wykonane z materiału nie,nasiąkliwego i po
siadać. spadki do odprowadzania ścieków. Podłogi powin
ny być codziennie zmywane strumieniem wody. 

3. Sciany pOIIlieszczeil powinny być gładkie, o po
wierzchni nadającej się do (zmywania wodą. Kąty łącze

nia ścian między sobą i z podlogą powinny być zaokrąg 

lone. Sciany powinny być zmywane co najmniej dwa razy 
Ilu tydzień. 

§ 3. Rozdrabnianie" mielenie , przesiewanie i susze
' nie związków chromu powinno być zhermetyzowane 

i zmechan izo',vane. 

§ 4. Transport rozdrobnionych związków chromu, 
zasypywanie i wyładowywanie pieca oraz pakowanie go
towych p roduktów powinno być zmechanizowane. 

§ 5. Vvażenie i przesypywanie gotowych produk
tów związków chromu powinno odbywać się w szafach 
wyciągowych. 

§ 6. Kadzie, w których odbywa się płukanie i prze
rób na mokro związków chromu, powinny być ll<lkryte 
okapami, połączonymi z wyciągami mechanicznymi. 

§ 7. Nad 'otworami pieców do prażenia związków 

chromu , należy urządzić okapy połączone z wyciągami 
II echanicznymi. 

§ 8. 1. Zanieczyszczone zVliązkami chromu powie
trze, wydalane na zewnątrz przez urządzenia wentylacyj 
ne, powinno być przed w ypuszczeniem do atmosfery 
uprzednio oczyszczone. 

2. Scieki przemysłowe przed wypuszczeniem na 
ze'Nnątrz powinny być unieszKodliwione. 

§ 9. Wanny do chromowania powinny w góm'Cj 
czp,ści .ich ścian od wewnątrz posiadać sprawnie dzia la 
jące.: wyciągi szczelinowe. 

§ 10. Powierzchnia płynu w wannie do chromoy.'a
nia powinna być stale pokryta warstwą izolującą, np. 
naftą , ługiem sulfitowym, wyciągiem z korzenia mydlika 
lub lllnymi izolującymi substancjami. 

§ 11. Zawartość związkćw chromu w powietrzu po
mieszczenia pracy n ie może przekraczać 0,0001 mgl I 
w prze liczeniu na bezwodnik." kwasu chromowego. 

§ 12. Pr·zy pracach powodujących powstawanie py
łu zil.wierającega związki chromu, przy obsłudze wanien 
do chlomowania i przy in~ych pracach, narażających na 
stykanie się z płynami zawierającymi związki chromu, 

nale~y używać właściwej odzieży specjalnej i odpowied~ 
n ich cchron osobis tych oraz respira torów przeciwpyło~ 
wy~h chroniących drogi oddechowe. -

§ 13. W zakładach obj ętych niniejszym rozparzą
dzenj~m powinny być urządzone dwie szatnie, jedna na 
ubranie dO!?owe, a druga na odzież specjalną. 

§ 14. 1. Między szatniami należy umieścić umy~ 

walnię i salę natryskową. 

2. Umywalki powinny mieć dopływ ciepłej wody 
bieżącej o temperaturze około 35° C w ilości co naj
mniej 10 l na pracovl'nika _dziennie. Liczba kurków po~ 
winna wynosić i na 5 pracowników najliczniej szej zInia
ny. 

3. Przy umywalni powinno być pomieszczenie na
tryskowe, w którym 1 sitko powinno grzypadać na 10 
pracowników najliczniejszej zmiany. 

§ 15. 1. Do płukania gardła i nosa po pracy 
i w przerwach w pracy pracownicy powinni mieć do dy
spozycji wodę z solą (rozczyn fizjologiczny soli 0,9"/0). 

2. Przed przystąl}ieniem do p racy należy do nosa 
wpuszczać jedną krop~ tranu lub oliwy, a do rą:c u±ywać 
kremu ochronnego. "Ręce po pracy należy dokładnie 
umyć, a następnie zwilżyć 5°10 rozczynem tiosiarczanu 
sodu. 

§ 16. Kandydatów do pracy przy związkach chromu 
w,)]no przyjmować jedynie na podstawie zezwolenia le
ka rza po upr:,;ednim zbadan iu stanu ich zc.rowia. 

_' § 17. ' 1. .Pracownicy powinni pozostawać pod sta
ł~ ni:Jdzorem lekarskim i podlegać okresowym badaniom 
lekarskim co najmniej raz na 6 miesięcy . 

2. Vi razie stwierdzenia zmian- chorobowych pra
cown;cy powinni być kierowani do prac n ie narażają

cych na dz iałan i e chromu lub jego związków. 

§ 18. Tekst n iniejszego rozporządzenia povnmen 
c\"ć wywieszony w pomieszczeniach pracy w miejscu wi
docmyrn i-\:trzymywany stale w stf_nie czytelnym. 

§ 19. Dla i stn iej ących w dn iu wejśc i a w życie ni
n iC!jszego ro?poIządzenia zakładów pracy odracza s i~ sto
sowanie nasl(:pujących przepisów: 

§§ 2, 3, 4 i 7 - na okres 18 miesię cy, 

§§ 5, 6, 10 i 13 - na okres 2 lat. 

§ 20. Rozporządzenie wchodzi VI życie z dn iem ogJ:o
SZ('llla. 

Kiemwnik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej: 

w z. L. Chajn 
Minister Zdrowia: J. Sz/achelski 
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ROZPORZ.,\DZENIE MINISTRÓW: BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI, BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 8 grudniu 1953 r. 

w sprawie zmiany przepisów dotyczących przestrzegania warunków bezpieczeństwa 
budowlanych. 

higieny przy robotach 

Na podstawie art. 376 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 16 lut~go 1928 r, o prawie l,u , 
dowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r : Nr 34, 
poz. 216 i Nr 77, poz. 514 oraz z 1949 r. Nr 4, poz. 2e) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu z dnia 23 m aja 1935 r. ~ 
Przepisy dotyczące przestrzegania warunk ów bez,pie
czeń stwa i higieny przy !"obotach budowlanych (Dz. U. 
Nr 50, poz. 329) wprowadza się nas tf~pującą zmianę: 



'. Dziennik Ustaw Nr 7 

w ~ 41 dotychczasową treś ć oznacza się jako llSt. 1 
'. i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
! . "2. Przepisy rozporządzenia dotyczące budowy i 5lo-

50 Poz, 23, 24 i 25 
-------------------------------------------

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z d!liem ' ogło
szenia. 

',sowlIllia rusztowań i innych urządzeń pomocnic:!:ych " 
: przeslaj iI obowiązywać z dniem wej ś cia w życie o.dpo
, wiednich norm państwowych, a w poszczególnych re jor-

Minister Budownictwa Miast i Osiedli: R. Piotrowski 
Minister Budownictwa Przemysłowego: 

~ tach - w razie niewydania norm państwowych -- z 
~em wejścia w życie odpowiednich norm resor to w ych". 
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w z. SI. Farjaszewskl 
Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecżnej: 

St. ZawadzkI 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 20 stycznia 1954 r. 

';w' sprawie wypowiedzenia . przez Irlandię. Filipiny 1 Finlandię międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie 
;' .. ~ tycia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maj,,: 1929 r. 

konwencji przez Irlandię dnia 19 sierpnia 1953 r., przez 
Filipiny dnia 18 września 1953 r. i przez Finlandię dnia 
11 listopada 1953 r. 

\ 

)1 Podaje się niniejszym do wiadomości. t. zgodnie 
is 'art. 66 międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie 
I tycia na morzu. podpisanej w Londynie dnia 31 L"laja 
11929 r. (Dz. U. z 1934 i. Nr 88, poz. 815), zostało notyfi
\Owane Rząqowi Brytyjskiemu wypowiedzenie powyższej Minister Spraw Zagranicznych: w z. M. NaszkQwskl 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 20 stycznia 1954 r. 

':w' sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej 
, dzied 1 młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 paździemi~a 1946 r. 

t"f Podaje się niniejszym do wiadomoścl., 1e zgodnie 
rs art. 10 konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy 
/nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysto
twych. przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1916 r. 
&Dx, ~. z 1948 r. Nr 46. poz. 340), została zarejestrowana 

dnia 22 września 1953 r. ratyfikacja przez Republikę D".. 
minikańską powyższej konwencji. 

Minisfer Spraw Zagranicznych: w z. M. Naszkowskl 
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