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ROZPORZĄDZENIA RA DY MIN1STROW: 

25 - z dnia 4 lutego 1956 r. w. sprawie bezpiecze(lslwd i higieny pracy przy roboLach impregnacyjnych i odguybienlowych 25 
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wątroby oraz krętkowic . . 28 
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ROZPORZA,DZEN IE RA DY MINISTROW 

z dnia 4 lutego 1956 r. 

w sprawie bezpieczeńs twa i higieny pr acy przy robolach impreqllacyjnych i odgrzybien iowych. 

a podstaw ie art. 3 ust, 1 dekretu z dnia 10 listOpMla 
r. o przej f~ciu przez związki. zawodowe zadail w dziedzinie 

ywania usta". o ochron ie, bezpieczetistwi e i h:9ienie 
oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. Nr 52, póz. 2GO) 

sek Centralnej Rady Z'Niązków Zawodowych zarządza 

I. Pnep,isy ogólne. 

Rozporządzenie nin:ejsze dotyc'zy bezpieczcl\stwil i 
n y pracy osób zatrudnionych Vi zaklacl,H'h wykonuj,!cych 

budow lane i remontowe przy robotach impreCjl1a cy jnyc 11 
icniowych, zwanych daJl? j " fobotdrni im p regnd( yjny -

Roboty impregnacyjne mOfFl wykonywać pracowni
posiad,\ją przeszkolenie w zakresie slosow:mia che

ch środków służących do impregnacjJ, 

1. ,PrzY90towywanie impregnatów (śrołików im,1fc
n ych) powinno się odbywać w specjalnie wydzielonych 

celu m iejscach lub pomieszczeniach. 

VV miejscach lub pomieszczeniach , w których przyuuto
się impregnaty lub dokonuje się impreqnacji, zdbroninne 

bywć1l1ie osób nie zatrudnionych przy tych pril ćcH'h , 

Pomieszcz.'nio, w których przyuotov:uje sit.; irnpj'(~gna
d okonuje i.mpreq nacji, powinny być dobrze oświ~ Uone 

e wen tylowane, 

Miejsca i pom ieszczenia wymienione w Itst. l należy 
t rzyć w sprz(~t przeciw poża rowy dostoso\vany do natuly 

imp regnatu , 

W miej scach i pomieszczeniach wymienionych w 
zabronione jest palenie tytoniu, 

2. 'vV pomieszczeniach, () k tó)'ych mowa w ust. I . nie wol
n o prZf-~ (' howywil(' przE!drnioló\v zallieczyszczonych imprqjl1d
tilmi. Po dokoTIilniu impregnacji nal~ży usu wać ro7..1 "IlY lu b 
rozsypany impregnat. 

3. Sprzęt oruz naczynia 'lilwieril,iiJ.ce środki i mpre:łJli1 cyjne 

powinny być' po zakończen i u pnICy usunit;le i po (ltokladnym 
o czyszczeniu oddane do magazy n u, 

§ 5. Przy impre9nowaniu elpmen tów hudowlan ych wcho· 
c1zą cychw skłóld Gotowych konst.rukcJi n a le'iy pr 'zestrzegać 

ni1st c; plljących warunków bezpieczeóslwa pracy : 

l ) wszystkif' przewody i urzć1dzenia elek tryczne naJ e i,y za bez
pLeczyć' przed działan i em impregnatu j 

2) j eżel i w. pomieszcz,enii\co, i" których dokonuje się impre
\I nacj i elementów budow lanych , jes t. zła widoczność .. nale
ży porn ;eszC'Zcnia te oświetlić stosując lampy e lektryczn e 
z ~s i.lan(' prąde,m o Dćlpięc i u nie przekraczającym 24 V; 

3) jeże l i miejsca. w k tórych rlokor,uje się impreg!Hlcji, są 
wzni esi~)fle ponad poziom otaczającego ' terenu, stanowiskil 
robocze należy zabezpieczyć PQH)czam i; w m iejscach, w 
k lóryc!1 p rzy gnlowa n ie i oporę ,zenie stanowiska robocze
go jE)st llli'lH.in ione , prclcowni(;y powi nn i być zabezpieczeni 
pasami i Ii nkillTl i bezpiecz0Jistwa, 

§ 6. Materiały budowlcme impreanowane mogą być użyte 
do lwdowy dopiero po z\!pclnym wyschnięciu impregnatu n a 
ich p~}\vicrz( nnL 

II. P r7yyolowywanie impregnatów. 

1. VV pomieszcze niach, w których dokonuje sil) ilTl 
preg i drewna, nie wolno przes u szać ani składować rnć;teria
łów rnpregnowanych; 

§ 7, l. Roztwory wodne soli oraz płyny oleiste wolno pod
grzc\':af na ot wilrtym palenisku w odległości nie mniej szej niż 
lO m oJ \rudynków murow a nycb, a 15 Hl od budYllkó'w drewnia
nych . 
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D:i:ennik Ustaw Nr 5 - ------

2 Jeżeli przygotowywanie imp regnatów odbywa si~ na 
otwartej przestrze:li, miejsca, w których przygotowuje siE: im
pregnaty, powinny być odgrodz~ne od reszty teren u. 

3. Zbliżanie s ię do otwar tych palenisk w odzieży zani.-' · 
czyszczonej lub przesiąkniętej oleis tymi impregnatalni jP-s t za 
bronione. 

4. Środki oleiste należy podgrzewać na słabym oq,niu w 
naczyniach z przykrywami lub w beczkach z wy.!cn)conym 
czope:m i pod nadzorem wyznaczone:-jo przez kierownici:wo r::) 
bót wykwalifikowanego pracownika. Środków oleisty ch nie 
wolno podgrzewać do temperatury równej lub przekraczającej 
temperaturę zi\płol1u danego środka oleisteqo. 

5. Naczynia ze smołowymi środkami impregnacyjnymi 
należy chronić w czas ie podgrzewania przed opadami atmosfe
rycznymi lub dostaniem się do nich wody. 

6. Jeżeli podgrzewanie naczyóz impregnatami oleistymi 
odbywa się na otwartym palenisku, czerpanie impregnatu je5t 
dopuszczalne po wygaszeniu ognia. 

§ 8. Jeżeli środki cherrliczne służące do przygotowywania 
impregnatów mogą przy manipulacji spowodować pows tan ie 
pyłu, należy je przed rozpoczęciem pracy lekko zwilżyć. 

III. Wykonywanie robót impregnacyjnych. 

• 
1. Metoda kąpieli. 

§ 9. Nasycanie drewna środkami impregnacyjnymi Jnlcży 
przeprowadzać w specjalnie do tego celu wyd·.delonych miej
scach, w miarę możności w przewiewn ych szopach. 

§ 10. Wanny i baseny zagłębione poniżej poziomu t(~renu 
lub wanny i baseny o bokach niższych nii: 1,20 m powinny być 
zabezpieczone za pomocą krawężników i ogrodzeń. Wysokość 
ogrodzeń powinna wynosić co najmniej 1,10 m, a kraw~żników 
co najmniej O, tS m ponad poziom terenu. 

§ 11. vVanny i baseny powinny posiadać w swojej dolne j 
części otwór odpływowy zamykany łatwo dostępnym ZdWQ

rc~m, a w górnej części - otwory przelewowe. Otwór odpiywo
wy i otwory przelewowe powinny być pol ilczone przewodami 
ze zbiornikiem na spływający impregnat. 

§ 12. Zab ronione jest przepełnianie wanien i basenó·N. 
Po zanurzeni y. drewna w wannie lub w basen.ie odh~glość po
między zwierciadłem impregnatu a górną krawędzią wanny 
lub basenu powinna wynosić co najmnie j 0, J S m, 

§ 13. 1. Załadowywanie i wyładowywanie drewna z wa
nien i basenów na leży zmechanizować' , a jeże li jest lo niemoż
liwe, należy przy tych' czynnościach stoso\vać w ci'lgn ik i 
ręczne. 

2. Załadowywanie i wyładowywani e drewna z ln,enów 
lub wanien gołymi rękami jest zabronione. 

§ 14. Wanny lub baseny po napełnien i u cl rewnem pO\"jn
ny być przykryte pokrywami. 

§ 15. Nad wannami i basenami znaj(b jqcymi >~ię w po
mieszczeniach zamkniętych pow inny być w instalGwane urzą

dzenia wentylacji miejscowej. 

§ ' 16. 1. Wchodzenie do wanien i basenów dozwolone 
jest po uprzednim usunięciu impregnatu i przewietrzeniel WJn
ny lub basenu. 

2, Pracownicy wchodzący do wa.nny lub basenu pO'Ninni 
być zabezpiecz(~ni linką bezpieczeóstwa i strzeżeni, 

2. M e t o d a p o w l e k CI n i a. 

§ 17. 1. Szczotki i pędzle slu'żące do smarovidnia iillpre
gnatem powinny być osadzone na trzonkach z ochronami zapo
piegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika. 

26 Poz. 25 

2. Szczotki i pędzle służące do smarowania nie mogą być 
u 'żywane do innych p rac. 

§ 18. Sprężarki powietrzne używane przy impregnacJi na
tryskowej powinny odpowiadać przepisom rozporządzenid Mi 
nistrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz .. 
ZdrowiCl z dnia 13 'kwietnia ·1951 r. w sprawie bezpieczE:listwa 
pracy przy sprężarkach powie trznych (Dz. U Nr 22, poz. 1';14). 

§ 19. Sprzęt służący do natryskiwania drewna impregnata
mi powinien być zbadany przed użyciem przez praqJ\vnika od
powiedzi.illnego za przeprowadzenie impregnacji. 

§ 20. 'N czasie impregnacji metodą na tryskową elenwn
tów konstrukcji lub pomieszczeii zabrania się dokońywania w 
tych miejscach jakichkolwiek innych prac. 

§ 21. 1. Rozdmbniani.e i mieszanie z piaskiem lub troci 
nami impregnatów służących do suchej impregnacji powinno 
być dokonywane w miarę technicznych możliwości przy pomo
cy mieszadeł w naczyniach shermetyzowanych przeznaczonych 
tylko do' tego celu. 

2. Trociny lub piasek powinny być uprzednio zwilżone. · \ 
§ 22. Suchą impregnację należy przeprowadzać w po

mieszczeniach . za IYezpieczon ych przed przecicwami. 

§ 23. Impregna ty stosowane przy metodzie ńawiercania 
(sole grzybobójcze) powinny być w miarę technicznych możli
wości dostarczane w postac i na bojów zawierających dozy wy
starczające do wypełniania otworów. 

§ 24. 1. Przy stosowaniu metody bandażowej do smaro
wania pastą impregnacyjną wewnętrznej strony opaski (ban
daża) należy używać pędzli. 

2. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej dopuszczallle jes t 
tylko w naczyniach specjalnie do tego cełu przeznaczonych. 

IV. Tra.nsport i .przechowywanie impregnatów. 

§ 25. $rodki oleiste należy przewozić w sposób przewi
dziany dla pa liw płynnych i smarów. 

§ 26. Przewóz impregnatów, jak r.ównież środków chemicz
nych stosO"I'!anych do ich sporządzania powinien odbywać się 
w szczelnych i ni e uszkodzonych opakowaniach. Opakowania 
powinny być zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegalv
cze, np. "Trucizna", "Ła twopalne". 

§ 27. Srodki transportu stosowane do przewoz!..l impre
gna [óW po winny być: po użyciu starannie oczyszczane. 

§ 28. Przechowywanie środków oleistych powinno odby- . 
wać się przy zachowaniu przepisów dotyczących prlechowy
wania materiałów blwopa inych. 

§ 29. $rodki irrlpregnacyjne należy rrzechowywać w su
chych pomieszczeaiach i w zamkniętych opakowaniach, a mia
nowicie : 

1) środk i oleiste - w zamkniętych naczyniach metalowych 
lub szk;anych; 

2) sol e .- Vi opa]wwilu iach papierowych lub drewnianych; 
3) pasty - w meta lowych bęb.lach . 

v. Przepisy big ieniczno-sanitilrne. 

§ 30. 1. Pracownicy zatnidnieni przy pracach llilrażają
cych ich na zetkn i ~cie . się ze szkodliwymi d!i'ł zdrowia substan
cjami powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież ochron
ną oraz w razie potrzeby także we właściwy sprzęt ochrony 
osobistej. 

2. Zakłady pracy obo";viązane są prać odzież ochronnq i 
dostarczać ją pracownikom w stanie czystym. 



.' 

Dzie nik Ustaw Nr 5 - 27 

31. Zakłady pracy, w których są wykonywane loboty 
impr gndcyjne, powinny posiadać szatni.e na odzież domową i 

. spec alną oraz umywalnie zaopatrzone w cieplą wodę bie:i.:ąc ą 

ur~ą zone przy miejscach pracy. ' 

32 I. Zakłady pracy obowiązane 5q dostarczać pra-
cow mydła i maści ochronnych. 

Przed rozpoczęciem impregnacji pracownicy powinni 
natr eć odkryte miejsca ciała , a zwłaszcza rqce, odpowhxlnią 

mas ią ochronną· 

33; W miejscu dokonywania robót związanych z impreg
nacj powinna być umieszczona apteczka podręczna zaopd~ 
trzo a w szczególności w środki przeciw oparzeniu i za t. ru ;:iu 
oraz w środki opatrunkowe. 'vV apteczce powinna znajdować 
się nstrukcja lłouczająca o sposobie stosowania poszcze
golu ch leków oraz wskazująca a.dresi numer telefoJlu na]
bliżs ego punktu pomocy lekarskiej. 

. 34. Zakłady pracy, na których terenie wykonuje sip, ro
boty impregnacyjne, powinny zapobiegać zanieczyszczani u 

gnatami żródeł wody i stniejących na tym tcre!l ~e . 

35. 1 .. Pracownicy przyjmow!ini do pracy przy robotach 
gnacyjnych powinni być poddani badaniu lekarski(;n1u 
przyjęciem do pracy, a po przyjęciu - badaniom kon-

111 co na jmniej raz na 6 miesięcy . 

Poz. 25 i 26 

2. Pracow'ni cy, li których na podstawie badań wst,~ pilych 
stwierdzol10 schorzenia skóry: rany, uczulenia lub 'objawyza
trucia, n if~ powinni być dopuszczani do pracy przy robotach 
impregnacy jnych. 

3. Pracownicy, u których w czasie zatrudnienia przy ro
botach impregnacyjnych stwierdzono objawy okr e~;lon c w 
ust. 2, powinni być prlesunięc i do innej pracy. 

VI. Przepisy końcowe. 

§ 36. Kiero'wnictwo zakładu pracy powInno dopilnowi'lć 

zuznajomienia pracownikó'w przystępujących do- robót impreg
nacyjnych z zasadami bezpieczeóstwa i hIgi eny pracy przy 
tych robotach . 

§ 37. Tekst niniejszego 1'9zporządzenia powin i(m być wy
'wieszony w pomieszczeniach zak ł adu pracy wykonującego ro
boty impregnacyjne w miejscu widocznym . 

§ 38. Kierownictwo zakładu pracy obowiązan e jest opra 
cować na podstawie niniejszego rozporządzenia szczegółowe 
instrukcje dos tosówane do rodzaj u iwaru!1ków pTflCy w dan ym 
zakładzie pracy. 

§ 39. Rozgorządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady lVlinis.[rów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPOlłZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ... 

z dnia 4 lutego 1956 r. 

w prawie określenia równowartośc i dniówki pracy n iewykwa liiikowanej i dniówki używania środków przewozowych w ra
mach świadczeń w naturze na n iektóre cele publictne., 

a podstawie art. 11 ust. 3 dekretu z dnia 30 czerwca 
r. o obowiązku świadczeil w naturze na niektóre ce le p u

blic ne (Dz. U. z 1951 T-. Nr 38, poz. 284 i z 1953 1'. Nr 31, poz. 
123) zarządza s i ę, co następuj e : 

I 
HÓ lJlllOIJ.1U1' -

tość 

dniówki 
Lp. \ Województwo pra c!) nie-

wyJ..wu lif ilw-
wanej 

l hialostocf. ie 20,50 

2 bydgosł<ie 21 ,50 

3 j1du{lskie 22,00 
4 kideckie 20,50 

5 koszaltf/sk ie 20,50 
6 krakowskie . 20,50 
7 Jullelskie 20,50 

8 łódzkie n.oo 
9 olszt!}Jlski e 20,50 

- 1O opolskie 14,00 

11 pOl.Haf/s l, ie 22,00 

12 rzeszowskie 20,50 

13 s IelinogrodzI. ie 22,00 

14 szczecil\skie ~ 20,SO 

15 wars1,1lt/rhie 22,00 

16 wrocławskie · 22,00 
17 lIiclonog(mjJde . 22,00 

, 

§ 1. Równowartość p ieniężn ą dniówki pracy niewykw ali 
fikowanej i dniówki używania środków przewozowych oblicza 
s i ę wedł.ug norm określonych w poniższej tabeli: 

Ró . v nOltlB i' tość dniówki uż!)wBnia 
środ~a p1'1.CW07.0wep'O 

, zmechanizowa-
jednokon- dwukonll e- neRO (za każdl) 

De'go go IODIII: Ilośno-
śd) 

z ł o , 
)J ('. h 

6 1,50 82,00 61,50 
64,50 85,00 64,50 
66,00 88,00 66,00 
61 ,50 82,00 61,50 
61.50 82,00 61,50 

! 61,50 1\2.00 61 ,50 

61,50 82,00 61,50 
66,00 88,00 66,00 
61.50 82,00 61,50 
6b,OO 88,00 66,00 
66,00 H8,OO 66,00 
61.50 82,00 61,50 
6(,,00 88,00 66,00 
61,50 82,00 61,50 
66,00 88,00 66,00 

66,00 88,00 66,00 
66,00 

I 
all,OD 66,.00 I 


