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Dzierul'jk Ustaw Nr 45 ' - 508 Poz. 268 1269 

1) maszyna powillI)a być zaopatrzona w wyróżniający s'ię 

sygnał dżwiękowy do ostrzegania pracowników roz
ścielających i ręcznie poprawiających wykończenie 

nawierzchni, 
2) na pomoście maszyny w czasie pracy może przeby

wać tylko obsługa, ' 
3) poprawianie ręczne betonu w bezpośrednim , sąsiedz

twie pracującej maszyny jest zabronione. 

§ 96. Przy ' stosowaniu wykańczarek wibracyjnych 
o napędzie elektrycznym należy przestrzegać, aby: 

1) obudowy , wibratorów były wyposażone w sprawne 
urządzenia przeciwporażeniowe, . 

2) przewód zasilający Vi energię elektryczną był chronio
ny prz'ed uszkodzeniem mechanicznym, :a ~aźdy wibra
tor miał własny wyłącznik, 

3) przed uruchomieniem wibratorów były osłonięte ich 
mimośrody. . 

§ 97. Zalewanie s-zczelin nawierzchni betonowej masą 
bitumiczną powinno odbywać się za pomocą naczynia za
bezpieczającego przed oparzeniem i pryskaniem bitumu. 

§ 98. Czynności mieszania i ' czerpani~ chlorku wapnia 
należy wyKonywać przy użyciu łopatek lub czerpaków ' na 
długich trzonkach. ' 

§ 99. ' Zbliżanie się z zapalonym papierosem lub otwar
tym ogniem do pracowników skrapiających nawierzchnię 
drogi bitumem płynny~ jest zabronione. ' 

, § 100. 1. . Przy wykonywaniu nawierzchni bitumicz-
ńych na odcinkach ulic zabudowanych teren wykonywa
nych robót, zwłaszcza na ' k~órym świeżo ułozoDo asfalt 
lany, należy zabezpieczyć przed dostępem osóbpostron
nych. 

2. Przy wykonywaniu nawierzchni bitumicznej, szcze
gólnie przy układaniu asfaltu lanego, należy . zabezpieczyć 

" pracowników przed poparzeniem. 

, § 101. Prźy pracach związanych z przelewaniem i prze
n~szeniemgorących płynów należy wszędzie tam, gdzie 
rod~aj wykoqywanej nawierzchni pozwala, stosować skra-
piarki (kotły z rO:ł-pryskiwaczami). ' 
. . . '. . f 

§ 102. Przy wałowaniu .nawierzchni asfaltobetonowej 
należy zapewnić, aby granice terenu ruchu pracowników 

, zatrudnionych przy układaniu nawierzchni i terenu ,pracy 
walca niEi były przekraczane. 

§ 103. Wykonywanie robót ''l\onserwacyjnych bez 
przerywania ruchu na drodze jest dopuszczalne najwyżej ' 

na połowie szerokości jezdni, a ' pracownicy wykonujący te 
roboty powinni być zwróceni twarzą w kierunku nadjeż
dżających pojazdów: 

Rozdział 9 

Wymaganiahigienicmósanitarne. 

§ 104. 1. Kierownictwo jednostki wykonującej robo~ 
ty drogowe jest ' obowiązane do zapewnienia pracownikom 
odpowiednich warunków higie,nicznosanitarnych. 

2. Przy robotach trwających krócej ni~ 1 tydzień dla 
grup poniżej 10 osób urządzenia higienicznosanitarne mo
gą być ograiliczo~e do pomieszczen ia do ' przebierania s ię 
pracowników, punktu z wodą bieżącą do mycia oraz po
łożonego w pobliżu ustępu. 

3. Dla grup powyżej 10 osób oraz dla robót trwają
cych dłużej niz 1 tydzień należy przygotować schroniska 
przewożne lub stałe. 

§ 105. 1. , Schroniska, ,o których mowa w § 104 ust. 3, 
powinny być wyposażone , w urządzenia do ogrzewania się, 
'podgrzewania posiłków, suszenia odzieży i urządzenia do 
mycia się. 

2. Schronisko powinno być wyposażone w stół, krze., 
sla (stołki) oraz apteczkę ze środkami pierwszej pomocy. 

3. W schronisku powinien być wywieszony regula
min pracy, wskazówki dotyczące udzielanią pierwszej, PQ..
mocy w razie wypadku, adresy i telefony pogotowia , ra
tunkowego, MO i straży ppżarnej. 

Rozdział 10 

Przepisy końcowe. 

§ 106. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 grudnia 1913 r. 

Minister Gospodarki Ter,enowej Ochrony Srodowiska: 
J. Kusi,ak ' 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

z_ dnia 6 października 1913 r. 

·w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy konserwacji kanałów miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Na podstawie art. ,1 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 
1965 r. o bezpieczer'lstwle i .higienie pracy (Dz. U. Nr 13, 
poz. 91) zarządza się, co następuje: 

Rozdział l 

Przepisy ogólne. 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki bezpieczeństwa 

i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy robo
tach związanych z konserwacją kanałów miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. 

§ 2. Przy robotach w kanałach mogą być zatrudnieni , 
:wyłącznie pracownicy, którzy: 

1) ukończyli 18 rat życia, 

2) posiadają odpowiednie 
zakresie bezpieczeństwa 
,lania pierwszej pomocy, 

przeSZkolenie zawodowe w 
i higieny pracy oraz udzie-

3) uzyskali świadectwo lekarskie o dopuszczeniu do wy
konywania tego rodzaju pracy. 

§ 3. Przewóz pracowników na miejsce pracy oraz za
ładunek narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy w 
kanale powinny odbywać się zgodnie, ~ obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

§ 4. 1. Sprzęt ochronny, w szczególności linki, szelki, 
aparaty dzolujące, lampy bezpieczeństwa lub inne aparaty ' ",,' 

,,' 
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sygnal-izacyjnei dźwiękowe, oraz narzędzia powinny byt 
utrzymane w stanie pełnej sp.rawności technicznej. 

2. Majster- .(brygadzista) powinien dokonywać każde
go dnia prze-d , rozp.oczęciem pracy sprawdzenia sprawności 
sprzętu i narzędzi wymienionych w ust. l. 

3. Pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiado
mić majstra (brygadzistę) o wszelkich zauważonych u~ter
kach n-arzędzi i sprzętu używanego przy pracy w kanale. 

4. Przeprowadzanie w kanale naprawy narzędz.i lub 
sprzętu oraz zabieranie do kanału przedmiotów zbędnych 
lub tarasujących przejście jest zabronione. 

Rozdział 2 

Praca w kanałach. 

§ 5. 1. W razie prowadzenia robót na u1icach i dm
gach publicznych stanowisko pracy należy oznaczyć- zgod
nie z pqepisami o bezpieczeństwLe i porządku r'uchu na 
drogach publicznych, a pracownicy wykonujący czyn
il'ości 'na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne 
koloru ' pomarańc.zowego. 

2. Do podnoszenia pokryw włazowych należy uźywać 
tyłko specjalnych haków lub' innych podnośn ików prze
znaczonych do tego celu, wykonanych z materialu nie 
iskrzqcego. 

3. Przed wejściem do włazu naleźy przewietrzyć ka
nał (studzienkę) zdejmując pokrywy włazowe 'w dwóch 
skrajnychstuduiach na danym odcinku pwcy. Pokrywy 
włazowe na zawiasach na!:eży zabezpieczyć przed samo
czynnym zamknięciem. Przewietrzanie kanału powinno 
trwacco najmniej 15 minut. . 

4. Po przewi.etrzeniukanału (studzienki) należy spraw
dzićobecnośćgazów za pomocą lampy bezpieczeństwa lub 
innej aparatury sygnalizacyjnej. W razie stwierdzenia 
obecnośc.igazów wejście do kanału jest zabronione. 

5. W czas.iepracy w kanale (studzience) otwór wła
zowy należy zahezpieczycażurową pokrywą. 

§6. Podczas pracy w kanale (studzience) należy za
chować szczególną ostrożność i w razie zaobserwowania 
lub ta sygnalizowania przez aparaturę napływu ścieków 

szkodliwych dla zdrowia - natychmiast . opuścić m iejsce 
zagrożenia. 

§ 7. 1. Grupa pracowników wyznaczona do pr.acy w 
kanale powinna składać się co najmniej z 4 osób. 

2. Pracownik schodzą.cy do kanału . powin ien mieć 

szelki bezpieczeństwa i być ubezpiecz0ny przez pracow ni
ka czuwającego nad wł·azem linką przymocowaną do sta
łego punktu. 

3. bo kanału powinno wejść co najmniej dwóch pra
cown ików, pozostali za ś pO,wmni czuwać nad ich bezpie
czeństwem na zewnątrz kanału, przy otwartych włazach. 

§ 8. 1. Pracownicy czuwający przy włazach otwar
- tych są obowiązani zn a ć nazwiska pracowników przeby
wających w kanale i mieć w pogotowiu: 

1) sprzęt ra towniczy i zabezpieczający, zapewniający 

bezpieczne wejście do strefy z'agrożonej i udzielenie 
pomocy zagrożonym , 

2) elektryczną lampę akumulatorową, 

3) a pteczkę podręczną, 
4) sprzęt ''';' umożliwiający ewakLlację poszkodowanego 

z kanaJu (szelki, pas y, linki TIp l. 
2. W czas.i e- wykonywani.a pracy w kana le praco wni

kom czuw-ającym przy włazach otwartych n ie wolno 

, opuszczać .swego stanowiska. Oddalenie się pracowników 
, czuwających przy wla-zie jest duzwolone dop,iero po wyj
ściu z kanału wszystkich pracowników d-anej grupy. 

3. W celu utrzymania stałego ko:ntaktu z pJacującymi 
w kanale czuwający przy właza ch pow,inni co. pewien czas 
porozumiewać się z nimi za pomocą .umówIOnych sygna
łów. 

4. W razie braku sygnałów od pracowników pracują
cych w kanale jeden z pracowników czuwających przy 
włazie ma obowiązek natychmiast wejść do kanału, ko
rzystając ze sprzę tu ratownlcLego i zabezpieczającego, 

w celu udziel enia ewentualnej pomocy. 

5. W razie stwierdzenia wypadku w kanale pracowni
cy czuwający przy włazach są obowiązani natychmi ast 
wydostać poszk odowanych z k a nału, korzystaj ą c ze sprzę
tu umożliwiającego ewakuacj ę , a następnie udzielić im 
dorażnej pomocy i wezwać pogotowie le karskie. 

§ g, Grupa pracowników przez -cały czas pr:ze bywania 
w kanale powinna m ieć przy sobie włączoną lampę -bez
p Leczeństwa lub czynny aparat wykrywający ,obecność ga
zów szkodliwych dla zdIowia. 

§ 10. Zakła d pracy jest obowi'ązany wydawaĆ dodat
kowe instrukcje uwzględniające s.pecyficzne warunki .da
nej pracy przy robotach trudnych i niebezpiecznych prze
widzianych do wykonania w kanale. 

§ 11. 1. Do oświetlenia ka'1ałunależy używać her
metycznie zamkniętych ,elektrycznych lampakumulatol:o
wy ch o napięciu do 24 V lub bateryjnych latarek ldeszon
kowych. Ponadto jest dozwol o ne st.osowanieoświeUenia 

zasilanego z sieci elektrycznej o napięciu nie _przekracza
jącym 12 V . 

. 2. Podczas pracy w kanale (studzience) używanie 

otwartego ognia jest zabronione. 

§ 12. W raziezb\.i,żania :się burzy lub u.lewn·ego 
deszczu pracownicy czuwający przy wlaiach powimli \ve

_zwać pracujących w kanale do opuszczenia go. 

§ 13. Praca w kanalach, do których są tłoczone ścieki 
przez pompownie, jest dozwoLona po uprzednim uzgodnie
niu z kierownictwem pompowni warunków zapewniają

cych bezpieczeństwo pracownika. 

Ro"Zdział 3 

Wymagania higienicznosanitarne. 

§ 14. 1. Pracownikom zatrudnionym przy pracach w 
kanałach należy zape wnić w za kładzie pracy pomieszcze
nia higienicznosanitarne., a w szczególności szatnię prze
pustową na czystą i brudną odzież, umywa1nię j natryski 
o raz suszarnię odzieży i obu,wia. 

2. Po za k oń-cze niu dn ia roboczego prac.Qwn'icy grup r'o
J:: oczych są obowiązani skorzystać z urządzeń wym-i-enio
nych w ust. l. 

§ 15. Grupy robocze powinny być wyposażone w 
apteczki obsługiwane przez ' pracowników przeszkolonych 
w udzielaniu pierwszej pomocy w r·azie wypadku. 

Rozdz i ał 4 

Przepisy końcowe. 

§ 16: Za kład pracy jes-t obowiązany opracować in
strukcję bezpieczne j obsługi sprzętu .specjalnego ,używa
n ego przy pracach konserwacyjny ch w kana'łach, uwzględ
n ia jącą specyficzne warunki pracy. 
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§ 17. W ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia zakłady pracy opracują szczegółowe in
strukcje bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniające 
warunki lokalne danego zakładu i posiadany sprzęt. 

§ 18. Traci moc zarządzenie nr 17 Ministra Gospodar
ki Komunalnej z 14 czerwca 1965 r. w sprawie wytyc.znych 
bezpieczeństwa ' i higieny pracy dla pracowników za trud-

nionych ·w kanałach miejskich (Dz. Urz. · MGK nr ' 10, 
poz. 54). 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie" z dniem 1 grud
nia 1973 r. 

Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska: 
J. Kusiak 
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ROZPORZĄDZENIE MINIST~A GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 22 października 1973 r. 

w sprawie bezpieczeństwa I higieny pracy w miejskich ogrodach zoologIcznych. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3D marca 
1965 r. o bezpieezeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, 
poz. 91) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy wstępne. 

§ 1. Rozporządzenie ustala warunki bezpieczeństwa 

1 higieny pracy .w miejskich ogrodach zoologicznych, zwa
nych dalej "ogrodami". 

§ 2. Przy pracach w ogrodzie może być zatrudniony 
wyłącznie pracownik, który: 

1) posiada wymagane kwalifikacje dla danego stano
wiska, 

2) uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreś
lonej pracy. 

§ 3. Nie wolno zatrudniać pracownika na 'stanowisku 
pracy bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeń
stwa i higieny pracy. 

Rozdział 2 

Bezpieczeństwo przy obsłudze pomieszczeń dla zwierząt. 

§ 4. Pomieszczenia dla zwierząt i znajdujące się w 
nich urządzenia powinny być zawsze w pełnej sprawności 
technicznej. Szczególną uwagę należy zwracać na pełną 
sprawność techniczną urządzeń ochronnych w okresie zi-
mowym. . 

§ 5. Wejścia do pomieszczeń dla zwierząt przeznaczo
ne dla obsługi powinny być wykonane w sposób umożli
wiający wygodne wejście i szybkie wyjście pracownika 
bez jego zagrożenia ze strony zwierząt znajdujących się 

. w tym pomieszczeniu. W pomieszczeniach dla zwierząt nie
bezpięcznych drzwi, furtki itp. powinny otwierać się na 
zewnątrz . . 

§ 6. 1. Zamknięcia do pomieszczeń dla zwierząt po
winny być wykonane w sposób umożliwiający w każdej 
chwili łatwe ich otworzenie zarówno z zewnątrz, jak i od 
wewnątrz. 

2. Przy wchodzeniu .i .wychodzeniu z pomieszczeń dla 
zwierząt należy przestrzegać ·zasady zamykania pomiesz
czeń na klucz lub inny zainstalowany zamek. 

. 3. Wskazane jest stosowap.ie w pomieszczeniach . dla 
zWięrząt na Poszc.zeg,ólnych oddziałach ' zamków ujedno
liconych. 

\ 

. 4. Kłódki, zamki i klucze od pomieszczeń dla zwierząt 
pov.tinny być zaopatrzone w numery lub oznaczone w in
ny sposób, umożliwiający w razie potrzeby szybkie znale- . 
zienie właściwego klucza. Niezależnie ód kI uczy używa
nych przez pracowników działu hodowlanego, pełny ' kom
plet kluczy powinien znajdować się w łatwo dostępnym 

miejscu w biurze kierownictwa ogrodu. Klucze do po
mieszczeń dla zwierząt szczególnie niebezpiecznych powin
ny być udostępniane tylko upoważnionym 'pracownikom. 

§ 7. 1. Dźwignie, linki szybrów itp. urządzenia w po
mieszczeniach dla zwi erząt, a zwłaszcz.a w pomieszczeniach 
dla ssaków naczelnych, niedźwiedziowatych i kotowatych, 
powinny być zabezpieczone w sposób uniemożl{wiający 
zwierzętom dostęp do nich. 

2. Znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń. uchwyty, 
cięgła itp. urządzenia powinny być malowane różnymi k·o
lorami tak, aby z daleka można było stwierdz·ić, czy znaj
dują się one w położeniu zamkniętym, czy :otwartym. 

§ 8. Poza godzinami otwarcia ogrodu dla zwiedzają

cych i czasem pracy pracowników wszystkie wejścia 

z wyjątkiem wejść dyźurnych powinńy być zamknięte, 
a klucze od nich oraz klucze od poszczególnych pomiesz
czeń dla zwierżąt powinny być przechowywane przez pra
cownika dozorującego. 

§ 9. 1. Pomieszczenia dla zwierząt szczególnie niebez
piecznych powinny być zaopatrzone dodatkowo w niezbęd
ne zabezpieczenia, zarówno od strony pracowników obsłu
gujących dane pomieszczenie, jak i od strony zwiedzają
cych. Przy wejściu do tych pomieszczeń powinny być 

umieszczone odpowiednie tablice z napisami ostrzega w- -
czymi. 

2. Pomieszczenia dla zwierząt, a w szczególności po
mieszczenia dąstępne dla zwiedzających, powinny być wy
posażone w instalację wodociągową i kanalizacyjną, 
a ścieki z nich odprowad:::ane do sieci miejskiej. 

§ 10. Akwaria ogrzewane grzałkami elektrycznymi, w 
w których. napięcie prądu przekracza 24 V, . powinny być 
uziemione. Podczas -pracy wewnątrz tyc;:h ak wariów zain
stalowane w nich urządzenia elektryc'zne powinny być wy
łączone. 

§ 11. Na terenie poszczególnych pawilonów i po
mieszczeń dla zwierząt powinny znajdować ' się schematy 
przewodów ęlektrycznych, wodociągowych, kanaiizacyj
nych i centralnego ogrzewania z dokładnym oznaczeniem -
miejsc zaworów zamykających i otwierających; 


