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USTAWA 

z dnia 30 marca 1965 r. 

o bezpieczeństwh.> i higienie pracy. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Zaklad pracy obowiązany Jest zapewnić pra
cownikom .bezpieczne i h igi·eniczne warunki pracy wyłącza
ją.ce zagmżenie ich żyda hrb zdrowia. 

2. Realizacja obowiązku określonego w ust. 1 następti~e 
w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i techniki i stanowi 
nie.odłącznyelement dzial.alności zakładu pracy. 

Art. 2. 1. Pracownikiem w rozumieniu ustawy jest oso
ba zatrudniona na podsta.wie umowy o pracę, mianowania lub 
wyboru, na podstawie umowy o naukę zawodu, przyucze.nie 
do określonej pracy lub odbycie wstępnego stażu pracy, jak 
równie:żosoba pozostająca w stosunku pracy będąca człon
kiem albo kandydatem na członka spółdziefni pracy. 

2. Zakładem pracy wrozumip.niu ustawy jest osoba 
prawna albo iillla jednostka organizacyjna sc3-ffiodzieJnie wy
konująca działalność produkcyjną, usługową lub inną. 

W szczególności zakładem pracy jest przedsiębi'orstwo, spół
dzielnia, gospodar,stwo rolne, leśne lub ogrodnicze, urząd, 

. instytucja, organizacja społeczna, zakład naukowy, placów
ka oświatowo-wychowawcza lub opiekuńcza. 

3. Przepisy dotyczące zakładów pracy stosuje się rów
nież do osoby fizycznej zatrudniającej pracownika. 

• 
Art. 3. Zakład pracy obowiązany jest zapewnić bez-

·pieczne i higieniczne warunki pracy również osobom nie bę
dącym J~o pracownikami, a wykonującym w tym zakładzie 
czynności służbowe lubspnłeczne, jeżeli przepisy szczegól
ne nie obciążaM tym obowiązkiem innych jednostek lub osobo 

Art. 4. 1. Zakład pracy obowiązany jest zapewnić bez
pieczne i higiEmiczn.e warunki zajęć odbywany'th w nim przez 

. studentów wyższych ucz.elni, uczniów szkół lćłwodowych 

i innych, nie będących jego pracownikami. 
2: Obowiązek okre ś lony w ust. 1 ciąży także na szko

łach i innych zakładach naukowych w stosunku do osób 
pobierających naukę w tych szkołach i zakładach albo od
bywających w nich praktyczną naukę zawodu, zajęcia prak
tyczno-techniczne lub wykonujq,cych prace społecznie uży

teczlłe. SzczegółowY" zakres tego ' obowiązku ustalają mi.ni
strowie, którym podlegają szkoły i zakłady naukowe. 

Art. 5. t\zepis art. 1 stosuje się odpowiednio do orga
nów państwowych kierujących pracą wykonywaną przez oby- · 
wateU ochotniczo lub obQwiązkowo na innej podstawie niż 

określona wart. 2 ust. 1 oraz do j ednośtek organizujących 
pracę w ramach czynów społecznych. 

Art. 6. Zakład .pracy, na którego terenie prowadzone są 
prace przez inne zakłady pracy, obowiązany jest umożliwić 

tym zakładom zorganizowanIe pracy w sposób zapewniający 
ich pracownikom bezpi<!czne i higieniczne warunki pracy. . 

Art. 7. 1. Przepisy bezpieczeństwa i hig,ieny pracy do
tyczące prac ~ wykonywany ch w różnych gałęziach pracy 
(przepisy ogólne) wydaje. Rada Ministrów w drodze rozpo
rządzeń na wniosek lub po porozumieniu z Centralną Radą 

, Związków Zawodowych. 

2. Przeoisy bezpieczeńst'~\l'a i higieny pracy dotyczące 
prac wykonywanych w poszczególnych gałęziach pracy (prze· 

pisy branżowe) wydają w drodze rozporządzeń wła ściwi mi
nistrowie w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki 
Społecznej i w uzgodnieniu z zarządami głównymi odpowied
nich związków zawodowych. 

3. Branżowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
dla zakładów pracypodleg.łych" .łu.b: namalowanych przez 
różnych . ministrów aibo dotyczące poszczególnych rodzajów 
robót wykonywanych w różnych gałęziach pracywyd.aje w 
drodze rozporządzeń minist.er właś.ciwy dla gałęzi pracy ma
jącej przeważające znaczenie w porozumieni;u z innymi zain~ 
teresowanymi ministrami i Ministrem Zdrowia i Opieki Spo
łecznej oraz w uzgodnieniu z zarządami głównymi odpowied
nich związków zawodowych. . 

4. Przepisy bezpieczeństwa i higd·eny pracy w zakładach 
górniczych w sprawach nie unormowanyCh przepisami okre
ślonymi w ust. l wydaje Prezes R~dy Ministrów na podsla
wie prawa górniczego. 

Art. 8; Zakład pracy ustala w rocznych i wieloletnich 
planach swojej działalności konkretne zadania w za,kr E's j,e -. 
poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ora z 
zapewnia śH>dki, w szczególności finansowe i materiałowe, 
konieczne dla realizacji tych zadań.- Koszty tych środków me 
mogą obciąiać pracowników. 

Art. 9. Zakład prac'y · obowiązany jest do udzielania 
swoim pracownikom pomocy w OpIdcowy,waniu prO'j·eklów 
wynalazczych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy masz 
do zapewnienia tw6fCOffi bezpośredniego udziału w pracac.h 
nad realizacją tych projektów: 

Art. 10. Ogólnopaństwowy plan .badaIl naukowy ch ord'Z 
plany badań prowa<lzopych przez właściwe pJa>t:ówlti nauko
we i naukowo-bada·wcz.e obejmują także zagadnien ia z L.d

, kresu bezpiec.zeńs.twa i higieny pracy. 

R o. z d z i a ł 2. 

Projektowanie, budowa zakładów pracy oraz utrzymywanie 
budynków i pomieszczeń p~acy. 

Art. 11. 1. Założe:p.ia i projekt nowo pudowanego za
kładu pracy powinny uwzględniać w. pełni wym.,gania, bez
pieczeństwa i higieny pracy . .. 

2. Załeżenia i projekt przebudowywanego zakładu pra
cy albo jego części po.winny zapewnić polepszenie istnieją

cych warunków bezpieczeństwa i bigieny pra·cy. 
3. Zakres, zasady i tryb opini l'wan ia przez organy in

spekcji pracy projektów, o których mowa w ust. 1 i 2. z punk
tu widzenia wymagań bezpi:eczeństwa i higieny pracy nor
muJą przepisy o sporządzaniu, uzgadnianhI i zatWierdzaniu 
założeń i projektów inwestycyjnych; przepisy te w tym za
kresie wydaje si.ę w porO'Lumieniu z Centralną Radą Związ
k ów Zawodowlch oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecz
nej.. 

Art. 12. 1.. Właś.ciwy inspektor pra.cy bierze udział w 
komisjach powołanych do pn-.yjmowa.nia do. eksploatacji wy
budowanych lub przebudowanych zakładów - pracy albo ich 
części 

. 2; J~żeli z powodu nie1:1względnieriia wvmag6ń beżpie~ 
czeństwa i higieny pracy dopuszczenie do eksploatacji wy

ł 
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" ):n~do,,,.anycb , )ulł .• PVębud<)w.anycb, z.ak,ładÓw ' pracy, albo ich 
CZęSCl moż~ spowodować bezpośrednie zaYDżenie życia lub 
zdrowia pracownikow, inspek tor pracy odmawia zCJod y na 
uruchomienie tych zakładów lub ich części i [J'rzpdsta wia 
spra'wę do decyzji wlaściwęmu ministrowi. Minister podej
muje decyzję po porozumie niu z zarządem nłówny m wła ści-

. wego związku zd..yodowegQ,; . 

Art. ' 13, Zakład pracy obowiązany jest utrzymywać po
mie szczen ia pracy, bud ynki \ inne obiekt y budowlane o[az 
'tere ny i urz'ąd zpma z nimi związane w sta nie za pe wniajqcy m 
bezpieczne, higi eniczne i ' dogodne warunki !-lracy, 

R o z d z i al 3. 

kich norm me todam i' wskazanymi "przez właściwe " OTgany 
Państwowej , Inspe kcji Sanitarne j .. 

2. Najwyższe dopuszczalne stę żenia substancji szkodli 
wy ch .dla zdrowia oraz najw yższe dopuslczal nena tężenia 

innych <;:zynników ' szkodliwych i s!-losób postępowania w ra
zie ich przekrocz~nia okreś lają prze pisy wydane na podsta
wie art. 7. 

3: W zakłada ch pracy, w który ch praca odbywa się w 
warunkach sz kodliwych , dla zdr ow ia , woje wódzki wspe ktor 
sa nitarny n~oże za rządzić wyposaże nie za kładu pracy w nie
zbędne urządzenia po miarowe i inne koniec:ilne do przepTo-

. wadzania Oadań i pomiarów" c zynników . szkodliwych dla 
zdrowia praćownikó\v . 

Art. 20. 1. Zakład pracy obowiązany jest prżed dopuszc 

czeniem pracownika do pracy 'poddać go ' badanioin le kar
.. .. ,,,. Aył. 14; } :., ~.~ ~z.Yny:j". i~!\e , u rz.ądzeni a . tę~pni~zne y o- skim (badania wstępne) . 
. wmny byc konstruowane l budowane w , taki 5,)OSOO, aby: 

' .. : 
Masz.y,~ Y,.' inne urządzeąja .,' te<;hniczne. 

" 11 ;,;a pe \,'ń'f;jfy" bezpiećzli'e, ·' łi.fglenkzńe Oral, do~odne ' \varun- 2. W czasie zatrudnierua pracownIk podlega badaniom 
" .. ,k i , pracy, a w ś'żczegÓiJlości zabezpieczały pracown ika okresow ym i kontrolny m. 

prz,ed urazami,. działani'em subslancJ'i truj ącyc. 'h, pora że-" 3. Minister ~drowia i Opie ki. Społeczne j w porozumie-
' niem prądem ' e l e ktrycż'nym" szkodliw ymi wstrząsami, , , " niu z Pr zewodniczącym Komite tu Pracy i Pła c o raz Centralną 
nadmlerny' m h~łas'em' i działaniem ! wibrac ji oraz promie-
niowania, ' 

2) zmniE' jszal{ 'uciąiii:"iifoŚć ' warurików pracy. 
... .~." . ' ,. ! 

2. Maszyny i inne urządzenia t~chniczne prz p.d dopusz
czeniem ich do produkcji poddaje się oce nie z punktu wi- , 
dZenia bezpieczeli stwa i higie ny pr.acy , 

• ł .•. "- . 

3: Rada Ministrów po ·' poro.-:umi eniu z Centralną Radą 

Związków Zawodowych ok reś Ji organy wła ~ci we do oceTfY, 
o które j m()\~a w ust. 2, oraz zasady i tr yb dokonywania te j 
o ceny. 

Art. '15; 1- , Maszyny j' in:ne urządzenia ' tec. niczne, które 
nie mogą być albo nie zostały :zbudowane w sposóo okre
ślony wart. 14 ust, l, 'po winny być za opatrz'on e w od po
wiednie zabezpieczenia zape wniające ' bezpieczell stwo i hi- , 
gieniczne warunki pracy, 

2. Obowiązki wynikaJące z us t. 1 ciążą na wy twórcy , 
li 'w' przypadkach , w których konstrukcja zabezpieczel'] u:ra 
Jeżniona jest od warunkóv, lokalnych, również na uży t-
k owniku, ' 

Art. 16. Zabrania srę wytw.arzania 'mas7yn ' oraz innych 
urządzeń technicznych nie ,od pow i adających wymaqaniom 
okreś lonym wart. 14 i ,15, jak równie ż obrotu t ymi maszy na
mi ' i urządzeniami: 

Art. 17. Przepisy art. 14-16 , stos\lje 
do narz·ędzi pra,cy. 

R o z d z i a ł 4. 

się odpowiednio 

Prołiłakty<;,zna ochI:ona zdrowia i opieka: lekarska. 

Art. 18. , 1. Zakład pracy obowią'zany jest stosować środ
ki, z-apobi'eqa·}ące' chorob{l)ffi 'zawodowym' i innym schorz!:'''
nlom ,związa.nym z , w,ar;unkami'ŚrodowiSka pracy, ' a w szC'Ze- ' 
1I,Mnośd instalować i 'utrz:ymywać w'''stti;niestaiej , sprawnośCi 

uflliąd21enia. niezbędne ' do przeC'iwdzialania "czynnikom po'Wo
dują,cy,m te- choroay i sch:61i'Z~nia.-

2. Rad~ Ministr'ów ~'~ta 'la ' i a sady .współdziałania 7.akla
dówpracy z~ ząkładami .speleezn;ym.i ·'Sbtib;y:,zdrowi-a' 'Wykonu- . 

Radą Związków Zawodowych okreśia w drodze rozporządze -

nia rodzaje w V,maganych badań,kat.egori'e 'pracowników: 
objp, tych- badania mi okresowymi i kontro lnymi ' oraz czp,sto
f liwość badań ok,resowy ('h, tryb ' przeprowadzania badań lEi
karsk ich oraz pri eci.wwskazania w zakres ie zatrud:niania pra
cowników , przy poszC7,ególny ch rodzajach prac, 

4. Terminy wprow adzan.ia w życie obowiązku , o kto-, 
ry m mowa w ust. l, w stosu nku do zakład ów pracy n ie obję
t ych d7.ia łalno~cią za kladów leczo'iczo-zapobiegawczych prze
myslowej służby zdrowia okl:ei.; lają prezydia woje wód zki{;h 
rad 'narod owych (r.ad narodowych miast· wyłącz,onych z wo-
jewództw ). " 

A t t. 21. 1. Zakład pracy- jest obowiązany' : , , 

1) za pewnić s prawne przeprowad zanie badań lekarskich, 
a w szczególności ustalać w porozl1micniu , z ki e rowni
k ie m, ' właściweg o zakładu spo łecżnego służby zdrowia 
te n n iny i miE'jsce had ań. 

2,) kie rować prac ownik ó w na badania lekarskie prze'strze
ga jąc us talon ych przez lekarza terminów. 

3) przechow ywać orzecze nia le karskie wydane w wyniku 
badali lekarskich. 

2, Okresowe badania lekarskie prze prowadza się poza 
godzinami pracy: a j eżeli zachodzi konieczność prze prowa
d z,enia ta kic h badań w .godzinach , pracy , za czas n';eobecności 
w pracy z teqo powodu przysluqllie pra({ow nik owi wynagro
dzerrie \-lynikające ':?,e stawki osobistego zaszeregowania. 'Je
żeli bada nie lekarskie posiada charakte r special~tyczny i od
bvw~ si~ poza zakładem pracy, a nieobecność pr:lcownika 
trwa d ł~l że.i n i ż J eden dzień, przy s lugu ie mu za C7.<lS te j nie
Qbecności wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczyn
k9w y. 

3. Jeże li , badanie . lekarskie . je~t prowadzone w innej 
miejscowości , niż tą, w "k·tór.ej mieści się siedziba zakłaoo 

,PQw y, pracowni.k.-owipr:l:)' sługuje od ~akła~hl' pracy zwrot 
kOS7,tów- podrĆ<ży. , według zasad i w · wysokQści. określonych 

pr.zepisami w . s,pr-aw:.i-e zwracania 'chorym ::prz€'Z p lacówki służ
by zdrowia kosztów przejay.dów do zakładów leczniczych. 

, Ąrt..:l2: 1. .. W ' p' r'z'~, /I,dku stwierdzenia u pracownika, " jl\cymi ·,nvię:kę:;· nątk21dre..wiem ', załóg ' proacowniczyc\h. ' ' .. '1'-'- .~" . .. 
objawów . powsta.wa-nia _choroby zawodowej o szczególnym 

, ": ... t ' t n ' l Z' kt" ct- ~~ I : ' ' .l ."' : ' -, ć ', wtirroienin, r:,w,y·.,"' . ..ie""i.ons. J' (''W'''I'~ •. azre, ' o : k.terym :mowa "w" 
,,""- '-.':-,:.!!,~r.,'<' ""-" " 'aa ,:/p,f~~,1·~;;p, )pWlą7:i'nY',,"~'Sl',;pr\!iepr«!)w~uza ' "., .... "" , ., 

ly~~m.~~yCc~ne, badćł'ni:&;: :,i_:,~:Rrq.,~#.ry", >~~,:ęłłWw ' ~7.k?pliwydp lłSL ,~.; zakład •. pr&G)" ',~!l~ pl.l:ąwjązany.: , :, ' 
" ~1~;',:@:o~t~;~et9<lal1łhN~tol~~Y~l,. W;:;1t.0.r~,C)'k,Jl .. w;, ~r~u ta, , " . 1 ) .zb~dAG:- ~': P{;)H)zuinien.iu '·1. ,organa-mi ' Państwowej ,Inspek-. 

'" . 

.'-. ~ 
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cji Sanitarnej'. przyczyny, charakter., L rozmiar zagrożenia 
powodującego tę chorobę. . ' 

'2) zastosować właściwe środki zapobiegawcze odpowiednie 
do danego zagrozenia·. określone prGez organ Państwo

wej Inspekc ji ' Sanitarnej lub ' zakład leczniczo-zapobie
gawczy przemysłowej służby zdrowia, 

3) przystąpić niezwłocznie do usuwania przyczyn powodu
jących choroby zawoduwe, w szczególności przez zasto
sowanię u r,.ządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
hermetyzację procesów technt,logicznych i eliminowanie 
szkodl iwych . dla zdrowia pr acownikow substancji lub 
materiałów, 

4) 'la'Pewnić · -rea'łizację ' zalecEń le'karskich wydanych pra
cownikom. zwłaszcza W zakresie k ie rowania na' częstsze 
badani.a le~arski~. stosowania .przerw w pracy; ,kierowa
nia . na wczasy profilaktyczno-lecznicze, do saaa:tori\lm. 

2. W ·przypad.ku dalszego utrzymywania się u pracowni-
ka objawów choroby zawodowej o szczególnym zagn;>żeniu, 

pomimo zastosowania środków ukri-ślonych w . ust. .1, pra
cownik powinien być na podstawie orzeczenia komisji prze
niesiony czasowo lub na stałe do imiej' pracy nie narażają
ce j go na działanie czynnika. ktÓI,,! wywołal te ·objawy. 

3 .. . Pracownikowi .. przenię-s iQl1emu <.;zasowo w myśl. ust. 2 
do innej pracy przysługuje ' przez · o<kres tego pqeniesienia, . 
jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące, ~ wyriagrodzenie nie 
niższe ' od w ynagrodi,enia dotychczas ·pobieranego. oblitzo
ne90 jak za czas urlopu wypoczynkowego, pod ',yarunkiem 
należytego wy konywania obowiązków na nowych stanowi
skach. 

4. Rada Ministrów na wnio:>ek zainteresowanych mini- o 
s~rów zgłoszony w porozumieniu ,z Przewod:liczącym Komi
tetu Pracy . i . ~łac qraz. Centr·aJnąRadą Związków Zawodo
wych może okreslić przypadki. w których wynagrodzenie, 
o którym 'mowa w ust. 3, będzie przysługiwało pracowniko-
wi przez okres do 6' miesięcy, ' .. 

5. Minister Zdro\via i Opie,ki . Spolecznej :Ił{ poro;wmie
riitl Z Pt;.ewbd'hićzqC:ym Komite.tu Pr~cy i Plac o.r.az Centralną 
Radą iwiązkówZay,'odowycn określa W · drodze rozporządze
nia chorohy zawodowe. których stwierdzenie daje podstawę 
do zastosowania przepisów ust. 1-3. oraz skład komisji .' 7.a
sady' i try b postępowania przy wydawaniu orzeczeTi o ko
niecznosci -przeniesienia do innej pracy. 

Art. 23. 1. Jeżeli badania lekarskie wykazały stałą nie
zdolność pracownika do danej pracy, spowodowaną wy pad
kie~n przy pracy, chorobą zawodową lub innym schorzeniem ' 
wywołanym warunkami środowiska pracy, zakład pracy obo
wiązany jest przesunąć go do innej pracy odpowiedniej do 
jego stanu zdrowia i kw~lif~kacji zawodowych. 

2. J eże li takie . przesunięcie nie je st możliwe, zakład pra
cy powinien niezwłoCZnie porozumieć 'się z organem zatrud
nienia w ce lu zape:.v'nienia pracownikowi odpowiedniej pra-
cy w fnnym zakładzie. ' .' . 

. . 3. Zakład prClc.y, w którym są woin~ .miejsGa pracy od
powiednie ' do stanu zdrowia ' i kwalifikacji zawodQwych pra
ćO'\Vnika ' skier'owan'ego przez orq,an zatrudni e. nią, p.b.owią1.any 

'j~'stpr~JąĆ io:~a.cr))ra,ćy: ".,:,,, .• ,.,.,,", .u •• • ,~"-' _"~.:; " 

.. Arł:, '24 . . 1. ' 'Zak'łiitl px:i.fcypówini~ri żapewriić ' bezpłcltnie ' 
pr at'oWtiiKOm":zatiudiiion§in- ·przy '· pracach szczególnie : Sżko
q!tw.:7~sp,AJ.j,ł zd.row~ .4%Yw.ią.ni,e , sp~cjalne, jeżeli to dożywia
J11 ~ . .j,~~~ ;. ~?·~l~c~p.e , ~~: ~z;gJEf~ó~,:,pJ;oWąktY~R1-ych. , '. "",. \ .,', 

' ., 2 ] ' Rada , Ministrów :na . ~io~ek zainteresci~ąych, m,)~i:': ' 
strów z9łoszony w poro~un1ienfd zMiiliStr~m 'Źd:iow'ia i O'pi~~ 
kt ;Spałecżnejj 'Ptzew odni'ez'łęy1n ;·Komi't~tu :iPr dcyiPfac ' or ai 

Centralną Radą Zwią7.ków ZawodoWych okreś-Ia rodza~je tych 
prac . oraz odpowiadaJąceyo im" dhżyw iaIria speęjalne~ o i za-
sady postępowania przy Jego przyznawaniu. . 

R o z d 1: i a ', 5. 

Wymagania ł:tigleniczno-sanitarne: " 

. Art 25. ' 1. Wprowadzanie do produkcji szkodliwych dla 
zdrowia pracc.wllikpw !lowych materiałów lub .procesów 

' technologicznych wymaga uprzednieno ustalenia stopnia ich 
szkodliwości oraz ' zastosowania odpowiednich środków za
pobiegających te j szkodliwości. 

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumie
niu z Przewodniczącym Kómite'tli NauKi i Techniki oraz 
z Centralną Radą Związków Zawod?wych może: 

1) wprowadzić . zak.az ~toso~iłni~ , (),1;creś}onych lł1at~Ei,ął9W 
lub procesów techn'ologicznych v.r pfzypac.\kach, gdy przy 
aktua lnym- stanie techni!:znym nie jest możliwe przeciw
dzi.ałanie 'wywołanym przez nje szkodliwo~ciom. altJo 

2) uzależnić sŁosowanie takich materiałów llJb procesów 
technologicznych od przestrzegania., ol:t.re~ionyęh ""arun-

:ków. '. . .' . 

Art. 26. 1. Zakład pracy obowiązany jest: 
1) posiadać niezbędne 'urządzenia higieniczno-sanitarne: 

2) dosLlrczać pracownikom środków utrzyinani-a higieny 
oso bi ste j, ' 

3) zabezpieczyć pranie, odkażanie, suszenie 
odzieży ochronnej lub roboczej. 

odpylanie 

2. Rodzaje urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz szcze
gółowe wymagania w tym zak.n~sje ustalają przepisy wyda~ . 
wane na podstawie art. 7 oraz inne przepisy. ił w szczegól

'. noŚCi przepj,sy wydane . na podsta'\vie prawa ' budowlanego. 

R o z d z i a'ł' 6. 
. , 

Szkolenie. ......... ;-

Art. 27. 1. ProgFamy nauczania w szkołach wyższych. 
średnich i innych oraz zasadniczych szkoła ch i kursach za
wodowych obejmują także zag adnienia bezpieczeństwa hi
gieny pracy. 

2. Właściwi . ministrowie określają w porozumieniu ' 
z Centralną Radą .Związków Zawodowych rodzaje szkół obję
tych przepisem ust . 1, a tak że ramowe programy i formy 
nauczania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Art. 28. 1. Nie wolno dopuścić pracownika do .pracy. 
do której wykonywania nie ma oh dostatecznej znajómości 
zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz po-
trzebnych do danej pra cy umiejętno śc i. ' 

2. Pracownik powinien być przed dopuszczeniem do .pra
cy przeszkolony w zakresie ogólnych za~ad i przepisów bez- ' 
pi~czepstw~ i hi~ierY pr~<;:r . jill,(. te(szqe.9Ó,l!ll':ch , J.!isa9,., 
i przepisów yv zakresię ochrony zdrovyia i bezpieqe l)st~a 

p'racy C?bowiązujących, przy ~anej pracy. . 

, ' 3. Nfe'za-leźnie cid " pi ieszKdrenla: wstęirh1:!'gb zak'taU"',pTa:' 
ey obowiązany je:;t do prowadi enia szkolenia okresowego'" 
w:ząkresi.e ,o,chroIlY zdro,yv.ia i . hezpieezeilstwa" prąc.y . , 

' ) '~~.:' .'~' ~ ; ;.-;' ,. " ', . . , ,.: ..... , '-~ ':'~.' "" . . -, ," 

4. Właściwi ' ministrowie w porozum ferii u' " Z ' żatżądćiirl'i!" 
głównymi odp0wie<lnkh ;:~ związków zawodowvch ' określają :. 
stanowiska objęte przepisami ust. 1-3. , .,ustalają prpcJramy 
i formy szkolenia wstępnego Lokresowegó w diie(rzinie ,:bpz~ . 
piec'żeil'sfwai ' higiebY ' j>rClcyor'aź ' ustalaj~ 'ć~~sto"Oi~bś{ .S7,~?-: 
lenta 6kt~sowE!g ó~ . I "u . . ,' ' .' > ' .'. ' ... • 

.' 

, -'1; 
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Art. 29. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w za
kładzie pracy powinny wykazać się znajomością zasad i prz-e
pisów , bezpieczEństwa i higieny p.racy· oraz przepisów 
<> ochronie pracy w zakresie nie;lbędnym do' wykonywania 
ciąi.ących . na nich obowiązków. 

Art. 30. 1. Zakład pracy" obowiązany jest podawać do 
wiadomości pracowników treść pr.zepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy obowiązujących przy" wykonywanych przez 
nich pracach. 

2. Zakład pracy powini:en wydawać szczegółowe instruk
c je i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
na poszczególnych stanowisk~ch roboczych. 

Rozdział 7. 

O,dzież ochronna, odzieżrobo(;za 1 sprzęt ochrony oso,bislej. 

Ad,. ' 3:l. l. Zakład pracy obowiązany jest dostarczać bez
płatnie dogodnej w użyciu odzieży ochrQnnej, sprzętu ochro
ny osobistej ' i innych środków ochronnych pracownikom 
zatrudnionym przy pracach narażających ' ich na uszkodzenie 
cia{a lub urazy mechaniCzne, oparzenia, zatrucia, a także 

pracownikom za-trudnionym w 'ni'skich temperaturach, wilgo
ci, hałasie itp. 

2. Rada Ministrów na ~niosek Centralnej Rady Związ
ków ZawodowyCh uzgodniony z Przewodniczącym Komitetu 
Pracy i Płac ustali wytyczne w zakresie zasad przydzielania 
odzieży ochronnej. 

3. "V trybie przewidzianym w ust. 2 Rada Ministrów 
okre ś li również zasady przydzielania odzieży roboczej. 

R o z d z i a ł 8. 

. Reje.slracja , l s;praw.ozdawczoŚć w zakresie , wyp.adków przy 
pracy oraz chorób- zawodowych. 

Art. 32. 1. Zakład pracy powinien prowi:\dzić rejestrację 
o.raz sprawozdawczoś.ć w ~'akresie ~ypadków . przy pracy. 

2. Prezes Rady Ministrów po poro'zumieniu z Centralną 
Radą Z,.viązków Zawodowych określi w drodze rozporządze
nia żasady i tryb badania okoliczności i przyczyn wypad
ków przy pracy oraz rodzaj i sposób sporządzania oraz 
prowadzenia dokumentacji związanej z tymi wypadkami. 

3. ł're;les Głównego Urzędu Statystycznego w porozumie
niu z Centralną Radą Związków Zawodowyeh określi sposób 
prowadzenia rejestracji- i sprawozdawczości z wypadków 
przy pracy. 

Art. 33. 1. Zakład pracy ma obowiązek niezwłocznego 
znwiadamiania inspektora .pracy i prokuratora oraz jedno
stki nadrzędnej o każdym wypadku przy pracy śmiertelnym, 
ciężkim ltibzbiorowym. · . 

2. Dozawiadoqlienia określoneg.o w ust. 1 obowiązany 
Jest ponadto zakład społeczny służby zdrowia udzielający 

pomocy lekarskiej pracownikOwi, który uległ wypadkowi 
przy pracy. 

Art. 34. i. Zakład pracy obowiązany jest prowa.dzić 
rejestrację · zachorowań na choroby zawodowe, wYIl!ienione' 
w wykazie, o którym mowa w ust. 4. 

2. Zakład pra~y ma obowiązek niezwłocznego ' zgłaszania 
do organów Państwowej Inspel5-cji Sanitarnej i inspektora 
pracy każdego przypadku choroby zawodowe j albo pode j
rzenia o. nią. 

3, Do zgłoszenia choroby zawodowej obowiązany jest 
ponadto: 

1) zakład społeczny slużbyzdrowia, w kt-i)rym 'stwierdzono 
przypadek choroby zawodowej; 

2) lekarz, który przy wykonywaniu z~wodu (lstalił chorobę 
zawodową lub powziął podejrzenie o nią, 

3) lekarz weterynarii, jeżeli przy wykonywaniu zawodu 
stwierdził 1"'y'padek zakażenia lud~i chorobą odzwie
rzęcą, 

4) lekarz wykonujący oględziny , zwłok lub sekcję bez 
względu , na to, czy dany przypadek choroby zawodowej 
stwierdzono za życia. 

, 
4. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumie

niu z Przewodniczącym' Komitetu Pracy i Płac oraz Centralną _ 
Radą- Związków Zawodowych okreś1i w drodze '-rózjJótządte~ 
nia wykaz chorób zawodowych podlegających ' zgłosl:eniu., 
w myśl ust. 2 i 3, organy powołane do sl wierdzania choroby 
zawodowej, tryb postępowa'nia przy us~alaniu i zgiaszaniu 
chorób zawodowych, a . w - porozumieniu' z ' Prezesem CJ:ow-· 
nego Urzędu Statystycznego - zasady aokumentacji, spra-'
wozdawczości oraz statystyki tych chorób. 

Art. 35. Zakład pracy obo~iązany jest systematycznie 
badać · kształtowanie się wypadkowości przy pracy, chorób 
zawodowych i innych schorzeń wywolanych wa-runkami 
środowiska pracy w zakładzie pracy i w oparciu o wyniki 
tych badań stosować właściwe środki zapobiegawcze. 

R o z d z i a ł 9. 

Obowiązki pracowników. 

Art. 36. Przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy stanowi podstawowy obowiąze k każdego 
pracownika: W szczególności pracownik jest "obowiązariy: 

1) wy,kanywać pracę w sposób zgodny z zasad-ami ,·i 'p!'ze" 
pisami bezpieCzeństwa i higieny pr acy ,oraz przestrzegać 
wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek 
przełożonych. 

2) dbać . o nalezyty ~an ~aszyn, urządlen; narzędzi i sprzę
tu oraz porządek i ład w m.'ejscu pracy, 

. I 

3) używać przydzie lonej 
, oraz sprzętu ochrony 

czeniem, 

mu od2 ieży ochronnej i roboczej 
osobi~te j zgodnie z ' ich przezna-

4) poddawać się badaniom ' lekarskim wstępnym, okreso
wym i: kontrolnym oraz. innym zarządzonym przez wła
ściwe organy i stosować się do zaleceń lekarskich, 

5) brać udział ' w szkoleniu i Instruktażu z zakresu bez pi e
czeilst~a i higieny pracy, znać obowiązujące w tym za
kresie przepisy oraz poddawać się wymaganym egzami
nom sprawdzającym, 

6) niezwłocznie zawiadamiać pf7ełożonych o zauważonym 
w zakładzie pracy wypadku przy pracy albo zagrożeniu 
dla :zdrowia lub życia ludzkiego. 

Art. 37. 1. Kierownik zakładu pracy ponosi ocfpowie-
d-zialność za stan bezpieczeń·stwa higieny pracy w za-
kładzie. 

2. Kierownik zakładu pracy ma w szczególności obo
wiązek: 

1) organizowania pracy w zakładzie w sposób zapobiega
jący możliwośCi powstawania warunkóW grożących wy

,~ padkamiprzy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
~. schorzeniami wywoływanymi warunkami środowis\<.a 

pracy. 
. 2) s prawowania nadzoru nad przestrzeganiem w zakładzie 

zasad i przepisów bezpiecze.ństw'i i higieny pracy oraz 
przepisów 0 \ ochronie- pracy, wydawania poleceń usu- ~ 
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. ' . w~nj.a / _istł'iii! Jqcy.ch. w tym ·,.zakresie . uchybień oraz kon~ · 

trolowailia ' W:'Y'konania takich polect!ń, . 
. 3) zapewnienia ' wykonania poleceń i zarządzeń wydawa

nych ptzez , organy nadzoru nad warunkami prltcy. 

Art. 38. 1. Prżepisy art. 37stuSuje się odpowiednio do 
kierownikow . komórek organizacyjnych z(ikładu pracy, osób 
kierujących wydzielonymi zespołami pracowników oraz do · 
majstrów i brygadzistów. 

\ 

2. Pracownicy, o których mowa w ust. · l, mają w szcze-
gólnościobowiązek : 

1) -organizowania stanowisk rob:>czyth zgodnie z zasadami 
. . j .-pti~pisamLbezpiecżeństwa i higieny pracy, 

2~ ':liiłpewnienia.- 'pf.dcownikom środków ochrony osObistej 
i dopilnowania ich stosowania zgodnie z przeznacze
niem, 

'3} organłzbtvanta:, ' prtygótowywania f. prowadzenia rob~t~ 
w sposób zabezpieczający 'przed wypadkami przy pracy 
oraz chorobami zawodowymi -i schorzeniami wywQiywa
nymi warunkami środowiska pracy, . 

.4) sprawowania nadzoru nad bezpiecznym i higienicznym 
stanem · pomieslczeń pracy oraz wyposażenia technicz
nego, 

5) sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez pra
cowników zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

R o z d z i a ł 10. 

SłUżba bezpleczenstwa i higieny pracy. 

AJł. 39. L W. produkcyjnych i. . usługowych zakładach 
p{'aey GTaT. tch-nadrzędnych j'edFilJs·\kad'l organizacyjnych 
ciziała s!u.mabezpieczeństwa i higieny pi aty. 

2. Rada' Ministrów pa wniosek Centr.alnej Rady Związ
ków Zawodowych określi wymagania. kwalifikacyjne oraz 
zakres działania pracowników służby beZpieczeństwa i hi- , 
gieny pracy w ' zakładach pracy i ich nadrzędnych jednost
kach organizacyjnych. 

Rozdział 11. 

Obowiązki nadrzędnych jednostek organizacyjnych 
nad zakładami pracy. 

. Art. 40. Przy wykonywaniu uprawnień w stosunku do 
podległych zakładów pracy ' nadrzędne jednostki organiza
cyjne powinny uwzględniać zadania tych zakładów w za
kresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy. W szczególności jednostki te obowiązane ią: 

1) ustalać zadania planowe przy założeniu,~ że ich wykony
wanie powinno odbywać się w warunkt:lch wynikają
cych z zasad i przepisów bezpieczeństwa i hig'ieny pra
cy, a w razie potrzeby zapewniać środki niezbędne ' dla 
ich realizacji, 

2) uwzglę.dniać w wytycznych . rozwoju zaklae,ów pracy 
poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny prąc Y', 

3) udzielać pomo<:y zakładom pracy przy wykonywaniu 
przez nie zadań w zakresie bezpieczeilstwa i higieny 
pracy, . 

4) kontrolować i .co najmniej corocznie oceniać stan reali
zacji zadań w zakresie bezpieczeństwa t higieny pracy 
zaplanowanych przez zakłady pracy oraz udzielać wy
nikających stąd wytycznych. 

R o zd..z b .. >ł 12. 

Nadz-ór . nad wykonywanIem zadań · w , zakrelie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Art. 41. 1. Nadzór nad warunk~łlni bezpieczeństwa hi
gieny pracy sprawują: 

1) 'związki zawodowe przez swoje instancje' oraz przez 
inspektorów pracy i społecznych inspektorów pracy, 

2) działające z mocy prze.pisów szczególnych orgally admi-
nistracji państwowej, . 

2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, współdzia

łają . z instancjami ' związkowymi, irrslłektora.ini pracy i . spa
łecznymi inspektorami' pracy przy wykonywaniu zadań 

w· zakresie ' nadzoru nad warunkalni bezpreożeństwa i higieny 
pracy. 

AR. 42; 1. Zwią',Z~ł- zawodowe: współ$ła:la,jct-r z wła:śdwy
mi organami i osobamfprzy podejmowaniu przez nie decyzji 
w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Instancje- związkowe mają prawo dokqnywania kon
troli i . ocen~ stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakła
dach , pracy i występowania z wnioskami o zastosowanie 
właściwych środków zapobiegawczych.. -

3. W celu realizacji zadań, <.) których mowa w ust. 2, 
instancje związkowe ma'ją prawo iądania od zakładów pracy 
i ich jednostek nadrzędnych potrzebnych danych i okazywa
nia dokumentów dotyczących bezpieczenstwa i higieny pracy. 

4, Instancje związkowe mają prawo występowania 

z wnioskami do właściwych organów o pociągnięcie do 'od
powiedzialności osób winnych nieprzestrzegania zasad 
i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Organ, do któ-

. r e'go wniosek , skierowano,. Obowiązany ,jest . ~ie pbinfeJ niż" 
w terminie miesięcznym zawiadomić · instancję związkową: 

o sposobie załatwienia wniosku. . 

5. Zadania i uprawnienia inspektorów pracy i społecz
nych inspektorów pracy regulują odrębne przepisy. 

Art. 43. Załogom zakładów pracy przysługuje prawo 
nadzorowania i kontrolowania warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz prawo stanowienia ' w zasadniczych 
sprawach z tego zakresu na zasadach przewidzianych obowią
zującymi przepisami, a w szczególności przepisami o samo
rządzie robotniczym. 

Art. 44. 1. W zakładach pracy przeprowad~a się okreso
wo społeczne przeglądy warunków pracy mające na celu: '~ 

1) badanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prze
strzęgania' obowiązujących przepisów' w tym zakresie, 

2) ocenę wykonania planu poprawy warunków p,racy oraz 
sposobu i celowości dokonywania na ten cel wydatków, 

3) przedstawianie wniosków w zakresie poprawy warun
ków pracy. 

2, . Rada Ministrów i Centralna Rad'a Związków' Zawo
dowych określają zasady i tryb przeprowadzania okreso
wych społecznych przeglą~ów wflrunków pracy oraz sposób 
wykorzystania materiałów i reaHzacji wniosków wynikają· 
cych z takich przeglądów. . • 

.. Art. 45. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje 
nadzór nad warunkami hig iel}Y pracy. 

2. Do zadań Pairstwowej Inspekcji SanitarneJ, należy 
w sz.czególności w ydawanie decyzji w sprawac.h: 

1) usuwania stwierdzonych w zakładach pracy uchybień 
mogących powodować choroby zawodowe, 

... , , 

" 1 

" ~ 
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2) przeprowadzania badań lekarskich wstępn~ch, okI:eso
, wych lub ' kontrolnych, 

3) przenosz-enia do innych pr.ac pracowników zagwżonych 
chorobami zawądowymi bąd~ chorych na takie choroby. 

. . 
3. Organy Państwowf!j Inspekcji Sanitarnej w przypad

ku stwierdlenia uchybień w zakresie warunków higieny 
pracy wydają zarządzenia o unieruchomieniu zakładu pracy 
w całości lub w części, jeżeli niezwłoczne wmnięcie tych 
uchybień nie " Jest możliwe lub gdy do tego celu jest 
konieCZIle unieruc.homienie . zakładu pracy lub ' jego części. 

R o z d z i a ł . 13. 

PrzepIsy końcowe. 

. Art. ' 46. · PfZepisów art. 28,-'-30.i ':36---'38 nie stosuje ' się 
do pracowników· zatrudnionych . w, prz~dsiębiorstwach ·górni
czych w zakresie unormowaJwm przepisarrii dekretu z dnia 
6 maja 1953 r. - Prawo górnicze . (Dz. U. z 1961 r. Nr '23, 
poz. 113). 

Art.~ 47. 1. 'Rada .Ministrów po porozumieni.u z . Centralną , 
. Radą l:wiązków Zawodowych określi w drodze rozporządze
nia zakres i. sposób 9tpspwan~a · przepisów ustawy do osób 
stale wykonujących pracę na ' inllej podstawie niż stosunek 
pracy, a w ' szczególności na podstaWiie Umów o tizieło lub 
umów zlecenia. 

2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z . Przewod
niczącym Komitetu Pracy i Plac' ok,y.eś1i w drodze rozporzą
dzenia zakres stosowania.- przepisów ustawy do osób ·prze
bywający,ch w zakładach ka·rnyc~ i W · zakładach dla nielet
nich. wykonujących prac.ę w..tych zakJładach aJbopoza ·nimi. 

o be~pieczeli:;twie i .. higie,nie prac;y, .o pr~cy młodo
cianych i kobiet, o czasie pracy i urloJl)i;tch." ; 

3) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

..Art. 10. 1. Kto kierując ząkładem pracy lub ' zespołem 

pracowników , nie przestrzega . PJzepisów lub ' .zasad bez.pie- . 
czeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 100, zł" 
do 4.5()() zł lub karze aresztu do trzec.h miesięcy. 

2. Tej samej karze podlega. kto; 

1) wbrew obowiązującym ' przepisom uruchamia nowo zbu
dowany lub przebudowywany zakład pracy . albo jeg~ 
ćzęść bez udziału inspektora pracy; ' 

2) wbreV( obowiązkowi nie ' zawiadamia w .' przewidzianym 
terminie ,inspektora pl"acy, · prokuratora ' lub innego 

. . wla$ciwego organu o ··wypadku .przy pra.cy -lub chomhie · 
zawodowej albo · Il;łe ujawnia w ypadku' przy pracy ,lub 
choroby zawodowej lub podaje niezgodne· z ·pr;awdą 

informacje, dowody albo sprawozdania ··z tych wypad-
ków i chorób; . . . . c " . 

3) nie wy~onuje w terminie nakazu inspekicU'a pracy lub . 
· zalecenia zakładowego społ.ecznego iespektora pracY" 
· albo podejmuje bez wymaganej przepisami . zgody- 'luf, 
opinii tych organów decyzję wymagającą takiej zgo'dy 
lub opinii; 

4) utrudnia ' d ziałałn'ość organów in~'pekc ji ' pracy, . w szcze-,' 
gólności uniemożliwia przeprowadzenie wizytacji zakła-, 

· du lub nie udziela temu organowi informacji niezbęd-
nych do wykonywania jego zadano . 

3. Zamiast kar ptzew\dzia'nych w przepisach : 

1) o umowi~ o pra<;ę, 

'2) o czasi~ pracy, 
3) o urlopach, 
4) o pracy kobiet, 

3. Minister .. Rolnictw~ ,. w p9.roz~mieniu z Ministrem 5) o .nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy wa-
Zdro'wia i OpiekI Społecznej, Centralpą Radą _ ' Związków runkach zatr·uduia,llia młodocianych w , zakładach pracy 
:Zawodowych oraz Pr-zewodnicz~cYm .. Komitetu Pracy 'i Flac oraz o wstępnym staźu p:racy, 
tlstali VI dro dze rozpmządzenia obow~ązek Sl,OSQ~an.ia nie- "6) o społecznej inspekcji ' pr.acy, 
których przepisów ustawy . przez rolrucze społdz'elme pro- . ,7) o utworzeniu ' rad zakładowych 
dukcyjne i kółka rolnicze przy wykonywaniu pra<; , przez .' ~ stosuje-- się. kary określone w ··ust. L"; ' > 

członków tych spółdzielni i kółek. . 
'",,1' 

4. Ministrowie Obrony Narodowej i Spraw 'Wewnętrz
nych określą zakres i sposób stosowć'mia w podległych im 
jednostkach, instytucjach i zakładach wojskowych przepisów 
ustawy w s~osunku do żołnierzy w . czynnej służbie .wojsko
wej, . a Minister Spraw Wewnętrznych .- w stosunku do 
funkcjonariuszów Milicji ObYwale.1skiej i członków Korpusu 
Techniczllego Pożarnictwa. ' . 

Art. 48. Ilel,c.roć w ustawie jest mowa o ministrach, na
leży przez to rozumieć również kierowników urzę<,I,Ów cen
tralnych i odpowiednio . zarządy centralnych organizacji 
spółdzielczych. 

Art. 49. 1. W dekrecie z d,nia 10 listopada 1954 r. o prze
j ęciu prz~"~ związki za~odowe zadań w ' dziedzinie ' wykony
wania ustawo ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy 
oraz sprawowania inspekcjT' p racy ' (Dz. B. 1 ~t95~ł""t: -Nr 52, 
poz. 260 i z 1960, r. . Nr 20, poz. 119) wprowadza się następu-

j~~~~>i_.~~iany ~. ,.' ,~~-<":",,::~.;\:. _,,: .. ,: ~_ .. ~, .. ,., ,[,,!.;~;-.,,., ~ ..... "'.~ ' 
l ,) użyte vi Pekiecię Qkręślenia, .... t.e,ehDkzna in;:;pęlwja . p-ra

'cy" i .. techniczny inspektor pracy" zastępuje się_·i.od
powiednio określeniami .. inspekcja pracy" i "inspektor 
p!:acy"; ' .. , , .. .'_ .; 

2) wart. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Do inspektora' praCy ' na1eiy 'l1ikiZ'Ór' nad . przestrzega .. :> 

nielu przez zakłady pracy przepi~,ow prawa pracy, . 
a w szcze9ólno'śd prżepisów o 'stosunku ' pracy," 

4) po art. 1'0 . dodaje się art. JOa, ' lOb, 10c, lOd i lOe 
w brzmie niu: 

"Art. 10a. 1. W sprawach o wykroczen·ia. - o k tórych. 
mowa wart. 10 niniejszego dekretu oraz wart. 59 Prawa 
o wykroczeniach, orzekają inspektorzy pracy, kolegia orze
kające prży wojewódzkich komisjach związków zawódo
wych, zwane w dalszym' ciągu deklEitu "kolegiami orzeka
jącymi" , oraz kolegium od wolawcze 'przy Centralnej Radzie 
Związków Zawodowych. zwane · w dalszym ciągu ·,'. d ekrelu 

"kolegium odwoławczym". 
2. Inspektor pracy orzeka karę grzywny do ' 1.500 zł. 

3. Od orzeczenia inspektora pracy obwiniony, jęgo 

obrońca albo prokurator . mają prawo w terlllinie 1,4 . dnj.,g,d 
ogłoszenia " lub(fof(;czeniaorzeci~nia odwołać' się 'do kole
g,i~l!U . orze~~jąc~g9. .. <.» :olegiull},,"~r.zę~atące, utr,zymuje , ząskar
żori~ . orzeczenie ,w mocy . ~ubuchyla je i wydaje nowe· Ol'ze-
czeni~, -" ... ;. 
:"'-'A:rt. rOb: cY , IIirspeKfor pracy';s"ktada wniosek:'d9' '!Cciegftfth 

ortekającegó o rozpafrzeri.ieśpraw~r; jeżelr uzha, 'ie społeti~ 
na sikbd1iwość' 'czynu/ ' stopień ~ia\vinie'nia ' . lub ' inne wazne 
okoli-czności ' sprawy wymagają wymierzenia kary sy:rowszej . 
niZ określona wart. lOa ·ust. 2. ' . 

. . 'f.: Kole~i~ńl :9rz~lqłią~~ p[~eką~~lję ~~~~; :qQ;J;it\4~ !~~,' : 
wi~~o.w~g~, .'~; . ,~'ip~~glo, . ,<ł,k i,ęg:p.l~q:iJ:a~o .. J?~p;e,lJlforie .·"ł.Y~f!?fz.ęr. (-
nir ,Je~~ li .9,~~~ic.'l.~q;śc~ : qkr:eślon.e·. w, ~st.,. l -,wYJłlayaią ;~wy ... . 
~~ęrz.ępla.Jqłr.y~r.es~l\.!,. :,., ... ';,' ,. , . .1'>-"', .-".".", .: " :j ... ' 

'. j 
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' 3. Wniosek: ,kolegium or7.ekającego przekazujqcego spra
wę do ' sądu powiatowego zastępuje w postępowaniu sądo-
wym akt oskarżenia. ' . 

4. Do postępowania przed sądem pow'iatowyn'i stosuje 
się przepisy kodeksu postępowania ka,rnego, obowiązujące 

w postępowaniu przed sądem pierwsżej instancji, ze zmia
nami przewidzianymi wart. 505, 596 § 1 i '507 kodeksu po
stępowania karnego. Wyrok sądu jest prawomocny. 

5. Inspektor pracy może popierać oskarżenie obok lub 
zamiast prokuratora. 

6. Od orzeczenia kolegium · orzekajf.'::ego rozpatrującego 

sprawę przekazaną kolegium w trybie ust. i obwiniony, ' 
Jego ' obrońca, prokurator lub Inspektor 'pracy mają prawo 
w teHl1inie 14 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia orze-

,'czenia odwolać się do kolegium odwoławczego'. 

7. Kolegium odw'oławcze wydaje orzeczenie, w którym 
bądż .utrzymuje zaskarżone orzeczenie w mocy, bądż je 
uchy'(a i ' przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia, 
bądź teź jeźelipostępowanie dowodowe nie wymaga uzupeł-
nienia -wydąje nowe 9rze'czenie. . 

8. Orzeczenie, od którego nie wniesiono w terminie od
wołania, oraz ' orzecz€ni'e wydane na . skutek odwoła'ńia jest 
prawomocne. 

Art. 10c. 1. Centnilna Rada Związków Zawodowy~h 
'sprawuje nadzór ? w zakresie orzekania nad działa~ością 
kolegiów orzekających i kolegium odwoławczego. W ra" 

' mach tego nadzoru Centralna Rada Związków Zawodowych 
może w · szczególnoSci uchyolać prawomocne orzeczenia tych 
kolegiów, jeżeli są one pozbawione podstawy prawnej lub 
oczywiSc!,e niesłuszne. 

2. UChylając orzeczenie Centralna Rada Związków ZCJ.
wodowych umarza ' postępowanie bądź łagodzi orzeczoną 
karę, jeżeli zgromadzOIlY w sprawie materiał stwarza do
stateczną podstawę do takiej decyzji, bądź przekazuje SIJI a
wę' do rozpatrzenia w innym składzie temu kolegium, które 
wydało to orzeczenie. 

3. Uprawnienia określone w ust. 1 i 2 przysługują Głów
nemu Inspektorowi Pracy w zakresie orzecznictwa inspek
torów pracy, z tym że w razie uchylenia orzeczenia inspek
tora pracy podlega ono ,przeka'zaniu do rozpatrzenia przez 
właści we terenowo kolegium orzekające. 

4. Pr.awomocne orzeczenie inspektora pracy, kolegium 
orzekającego lub koleg ium odwoła'wczego moźe być zaskar~ 
żone prz.ez prokuratora z powodu naruszenia prawa do orga
nów .okreś lonych w ust. 1 i 3. 

5. Uchvlenie prawomocnego orzeczenia yta niekorzyść 

uniewinnioIleg o lub ukaranego nie Inoże nastąpić po upły

wie trzech miesięcy od jego uprawomoc~ienia się. 

&. Wytyczne dotyczące' zasad orzekania przez inspekto
rowpracy oraz kolegia w spraw,ach .() wykroczenia przeęiw 
prJ.episomc prawa ' pracy wydaje Centra.ina Ra~a Związków 

Zawodowych w porozumieniu z Przewodnkzącym Komitetu 
Pracy i Płac oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Proku
l'trlonim Generalnym Polskiej Rzeczypo~politej Ludowej. 

: , ,7. , Rcz;y " wykonywaniu kary grzywny stosuje się prze
piSoy w sprawie zasad i trybu potrąceń; 'z ' wynagrodzeni.a na 
J'lIc'hunek grzyw:ny; li jeżeli " 'ukarany nie pozostaje w sto
lunku 'pracy -prxeprsy ,:" egze-k'U~jradrilinisfrać:yjrtel'śwrad
ł:7.eilpieniflżnych. Wpływy ż · tytułu kar stanowią dochÓd 

. powiat. dzielnicowej w nueSCle wyłączonym z wojewódz
twa) rady narodowej właściwej dla miejsca zamieszkania 
ukaranego. Prezydium powiatowej (miejskiej w mleSCle 
stanowiącym powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym 

z województwa)racly narodowej jest w ierzycie le m tych na
leżnoś ci w rozumieniu. powyższych prLepisow. 

Art. lOd. 1. W postępowaniu przed koleg iami stosuje 
się odpowiednio przepisy o .orzecznictwie karno-acln.inistra
cyjnym. 

2. Rada Ministrów i Centralna Rada Związków Zawodo
wych określą skład i sposób powoływania kolegiów orzeka
jących oraz kolegium odwoławczego. skład komp~tów orze
kających, szczegółowy t ryb postępowania przed kolegiami 
i przed inspektorem pracy, jak również szczegółowy tryb 
postępowaJilia odwoławczego oraz zasady i' tryb sprawowa
nia, nadzoru, o, którym mowa wart. 10c ·ust. 1 i 3. 

.Art. 10e. Przepisów arL10, JOa, lOb, lOc i lOd nie sto
suje się do wykroczeń, o których mowa wart. 137 usL l 
dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. 
z 1961 r. .t;Jr 23, poz. 113)."; 

5) uchyla się .art. 3, art. 7 ust: 1, 2i4 oraz art. 8. 

2. Prezes Rady Ministrów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
jednolity tekst dekretu z dnia 10 listopada 1954 r. o przeję
ciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykony
wania ustaw o ochronie. bezpieczeństwie i higienie pracy 
oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz .. , U. Nr 52, poz. 260), 
! uwzględnieniem zmian wynikających z prze pisów ogłoszo
nych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastoso
waniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów. 

Art. 50. Wart. 6 ust. 1 ustawy ż dnia 4 lutego 1950 r. 
o SpołeczneJ Inspekćji Pracy (Dz. U. ż 1955 r. Nr 20, poz. 134) 
wyrazy "na jeden rok" zastępuje się wyrazami "na okres 
równy okresowikadenćJi rad zakładówych". 

Art. 51. 1. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolite j z dnia 
22 sierpnia 1927 r. o za pobieqanill chorobom zawodo
wym i ich zwalczaniu (Dz. U. Nr 78, poz~ 676 z później
s zymi zmianami), 

2) rozporząd :iłł~nie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 marca 1928 r. o bezpieczeńst\v ie i ' higienie pracy 
(Dz. U. Nr 35, poz . ..125 z późniejszymi zm ianami), 

3) art. 7- liSt. l rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 16 ma rca 1928 r. o um owie o pracę robotników 
(Dz. U. Nr 35, poz. 324 z póżnie jszymi zmianami), 

4) art. 461 § 1 kodeksu zobowiązań, 

5) ustawa z dnia 18 lipca '1950 r. o' zanewnieniu bezpieczeń
stwa i higieny pracy przy budowie i obsłudze maszyn 
i urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 330), 

6) art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 31 styczriia 196 1 r. - Prawo 
budowlane · (Dz.U. Nr 7, poz .. .46). 

2. Do czasu' wydania przepisów w'yk-onawczych i przc,. 
widzianych w niniejszej ustawie pozosta ją w mocY przepisy 
dotychczasowe z,e zmianami , wy~ikającymi 'Z niniejs7.e j 
ustawy, 

Art. 52. l] st aWlI wchodzi wźycie 'L dniem 1 lipca. 1965 r. 
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