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§ 13. W przypadku niekontrolowanego wyp∏ywu
z urzàdzeƒ i zbiorników rozpuszczalników chlorowa-
nych, pracowników nara˝onych na dzia∏anie tych roz-
puszczalników nale˝y poddaç profilaktycznym bada-
niom lekarskim.

§ 14. 1. Pomieszczenia sortowni i magazynów
odzie˝y brudnej oraz Êrodki transportowe do jej prze-
wo˝enia nale˝y dezynfekowaç co najmniej raz w roku.

2. Pomieszczenia sortowni i magazynów, o których
mowa w ust. 1, nale˝y odnawiaç co najmniej jeden raz
w roku.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki Terenowej i Ochrony Ârodowiska z dnia 28 listopada
1973 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy w za-
k∏adach pralniczych (Dz. U. Nr 49, poz. 285).

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
obejmujàcych spawanie, napawanie, lutowanie, zgrze-
wanie i ci´cie termiczne metali i tworzyw termopla-
stycznych.

§ 2. Rozporzàdzenie nie dotyczy zgrzewania wybu-
chowego oraz prac spawalniczych prowadzonych pod
wodà, w górnictwie pod powierzchnià ziemi, w górnic-
twie naftowym, podczas akcji ratowniczych prowadzo-
nych przez specjalistyczne s∏u˝by ratownicze i prac na-
ukowo-badawczych, których wykonanie jest uzale˝nio-
ne od zastosowania metod lub warunków odmiennych
ni˝ okreÊlone w rozporzàdzeniu.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) stanowisku spawalniczym — nale˝y przez to rozu-
mieç stanowisko pracy, na którym sà wykonywane
prace przy zastosowaniu procesów wymienionych
w § 1,

2) sta∏ym stanowisku spawalniczym — nale˝y przez
to rozumieç stanowisko pracy przeznaczone do po-
wtarzalnego wykonywania prac spawalniczych,
którego wyposa˝enie techniczne i instalacje zasila-
jàce majà charakter sta∏y,

3) ruchomym stanowisku spawalniczym — nale˝y
przez to rozumieç stanowisko pracy przeznaczone
do okresowego wykonywania prac spawalniczych,
którego wyposa˝enie techniczne i instalacje zasila-

jàce sà kompletowane doraênie, tylko na czas wy-
konywania okreÊlonej pracy,

4) spawalni — nale˝y przez to rozumieç odpowiednio
przystosowane pomieszczenie lub wydzielonà
cz´Êç pomieszczenia, w którym sà zlokalizowane
sta∏e stanowiska spawalnicze,

5) kabinie spawalniczej — nale˝y przez to rozumieç
cz´Êç spawalni zawierajàcà stanowisko spawalni-
cze, os∏oni´tà Êciankami o lekkiej konstrukcji lub
parawanem,

6) bezpieczniku — nale˝y przez to rozumieç urzàdze-
nie zawierajàce w sobie co najmniej element chro-
niàcy przed wstecznym przep∏ywem gazu oraz ele-
ment powodujàcy wygaszenie p∏omienia,

7) butli — nale˝y przez to rozumieç naczynie metalo-
we do przechowywania i transportowania gazów
spr´˝onych, skroplonych (ciek∏ych) lub rozpusz-
czonych,

8) baterii (zbieraczu) butli — nale˝y przez to rozumieç
zespó∏ butli przy∏àczonych do kolektora i jednocze-
Ênie opró˝nianych,

9) wiàzkach butli — nale˝y przez to rozumieç zespó∏
butli trwale po∏àczonych z kolektorem i tworzàcych
zbiornik wielonaczyniowy,

10) materia∏ach dodatkowych — nale˝y przez to rozu-
mieç materia∏y do wykonania spoiny lub lutowiny,
takie jak spoiwo, topnik, gaz,

11) kwalifikacjach spawalniczych — nale˝y przez to ro-
zumieç ukoƒczenie odpowiedniego przeszkolenia
teoretycznego i praktycznego w zakresie spawal-
nictwa, potwierdzone egzaminem oraz dokumen-
tem upowa˝niajàcym do wykonywania prac spa-
walniczych.
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Rozdzia∏ 2

Spawalnie i stanowiska spawalnicze

§ 4. Spawalnia powinna byç wykonana zgodnie
z obowiàzujàcymi ogólnymi przepisami techniczno-
-budowlanymi, ochrony przeciwpo˝arowej, bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy oraz przepisami niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 5. Âciany i strop spawalni oraz wn´trza kabiny
spawalniczej powinny byç pomalowane farbami mato-
wymi.

§ 6. Âcianki lub parawany kabiny spawalniczej po-
winny byç wykonane z materia∏u niepalnego lub trud-
no zapalnego, t∏umiàcego szkodliwe promieniowanie
optyczne. Powinny one mieç wysokoÊç co najmniej
2 m, z zachowaniem przy pod∏odze szczeliny wentyla-
cyjnej.

§ 7. 1. W spawalni powinno przypadaç na ka˝dego
pracownika najliczniejszej zmiany co najmniej 15 m3

wolnej obj´toÊci pomieszczenia nie zaj´tej przez urzà-
dzenia i sprz´t.

2. WysokoÊç pomieszczenia spawalni powinna wy-
nosiç co najmniej 3,75 m.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ przy pracach spa-
walniczych wykonywanych na statkach morskich
i Êródlàdowych.

4. Na ka˝de stanowisko spawalnicze powinny przy-
padaç co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni pod∏ogi,
nie zaj´tej przez urzàdzenia i sprz´t.

5. Pod∏oga w spawalni i na stanowisku spawalni-
czym powinna byç wykonana z materia∏ów niepal-
nych.

§ 8. 1. Pomieszczenia spawalni powinny byç wypo-
sa˝one w wentylacj´ zapewniajàcà skuteczne usuwa-
nie zanieczyszczeƒ szkodliwych dla zdrowia.

2. Wymagania dotyczàce parametrów powietrza
w pomieszczeniach spawalni okreÊlajà odr´bne przepi-
sy i Polskie Normy.

§ 9. Sta∏e stanowisko spawalnicze, na którym ist-
nieje mo˝liwoÊç emisji szkodliwych py∏ów i gazów,
pracodawca powinien wyposa˝yç w instalacj´ wenty-
lacji stanowiskowej.

§ 10. 1. Stosowanie w spawalni stacjonarnych urzà-
dzeƒ do podgrzewania przedmiotów przed lub po pod-
daniu ich procesom spawalniczym jest dopuszczalne
pod warunkiem, ˝e urzàdzenia te b´dà wyposa˝one
w wentylacj´ miejscowà.

2. Przy podgrzewaniu, o którym mowa w ust. 1, na-
le˝y stosowaç os∏ony ochraniajàce pracowników przed
promieniowaniem cieplnym.

§ 11. 1. Sta∏e stanowisko spawalnicze powinno byç
wyposa˝one w stó∏ spawalniczy i (lub) odpowiednie
oprzyrzàdowanie, umo˝liwiajàce bezpieczne wykona-
nie prac spawalniczych.

2. Na sta∏ym stanowisku spawalniczym przedmio-
ty o du˝ych wymiarach lub o masie ponad 25 kg powin-
ny byç przemieszczane za pomocà urzàdzeƒ do trans-
portu pionowego lub poziomego.

§ 12. 1. Stanowisko spawalnicze, na którym sà sto-
sowane r´czne palniki gazowe, powinno byç wyposa-
˝one w:

1) osprz´t umo˝liwiajàcy bezpieczne od∏o˝enie lub za-
wieszenie palnika,

2) naczynie z wodà do okresowego lub awaryjnego
sch∏adzania palnika.

2. Stanowisko spawalnicze, na którym sà stosowa-
ne r´czne uchwyty spawalnicze, powinno byç wyposa-
˝one w osprz´t umo˝liwiajàcy bezpieczne od∏o˝enie
lub zawieszenie uchwytu.

3. Stanowisko spawalnicze do spawania ∏ukowego
elektrodami otulonymi powinno byç wyposa˝one
w pojemnik na resztki (ogarki) elektrod.

§ 13. 1. Stanowisko spawalnicze zlokalizowane na
otwartej przestrzeni powinno byç zabezpieczone przed
dzia∏aniem czynników atmosferycznych, a jego otocze-
nie chronione przed promieniowaniem ∏uku elektrycz-
nego lub p∏omienia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ przy pracach spa-
walniczych wykonywanych na statkach morskich
i Êródlàdowych oraz przy pracach budowlano-monta-
˝owych wykonywanych na du˝ych wysokoÊciach lub
w wykopach.

§ 14. 1. W spawalni i na stanowisku spawalniczym
nie powinny byç przechowywane materia∏y ∏atwo pal-
ne.

2. Stanowiska, na których sà wykonywane prace
spawalnicze powodujàce rozprysk iskier, ˝u˝la lub go-
ràcych czàstek sta∏ych, powinny byç zabezpieczone
przed mo˝liwoÊcià wywo∏ania po˝aru w strefie rozpry-
sku, z uwzgl´dnieniem przestrzeni poni˝ej stanowiska
spawalniczego.

3. Rozmieszczenie wyposa˝enia oraz obrabianych
przedmiotów powinno umo˝liwiaç szybkie i bezpiecz-
ne opuszczenie stanowiska spawalniczego przez pra-
cowników.

Rozdzia∏ 3

Wyposa˝enie i materia∏y technologiczne

§ 15. Urzàdzenia i osprz´t stanowiàce wyposa˝enie
stanowisk spawalniczych powinny mieç udokumento-
wane potwierdzenie spe∏niania przez nie wymagaƒ
bezpieczeƒstwa okreÊlonych w przepisach i (lub)
w Polskich Normach. Rodzaje dokumentów potwier-
dzajàcych spe∏nienie tych wymagaƒ dla poszczegól-
nych urzàdzeƒ i osprz´tu okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 16. Zasilanie stanowiska spawalniczego w gazy
mo˝e nast´powaç z generatorów gazów, przenoÊnych
wytwornic acetylenu, butli, baterii bàdê wiàzek butli,
rurociàgów gazowych, z zastrze˝eniem § 17.
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§ 17. Na sta∏ym stanowisku spawalniczym niedo-
puszczalne jest stosowanie przenoÊnych wytwornic
acetylenu.

§ 18. 1. Odleg∏oÊç pomi´dzy dwiema przenoÊnymi
wytwornicami acetylenu, eksploatowanymi w tym sa-
mym pomieszczeniu, powinna wynosiç co najmniej
6 m.

2. Prace z karbidem s∏u˝àcym do nape∏niania wy-
twornic acetylenu nale˝y wykonywaç zgodnie z odr´b-
nymi przepisami.

3. PrzenoÊne wytwornice acetylenu nie powinny
byç eksploatowane w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 4 m od
otwartych êróde∏ ognia, w tym równie˝ od p∏omienia
palnika spawalniczego.

§ 19. Butle do gazów stosowanych w spawalnic-
twie powinny odpowiadaç w zakresie budowy, stanu
technicznego, barwy, zezwoleƒ na eksploatacj´, sk∏a-
dowania i transportu wymaganiom okreÊlonym w od-
r´bnych przepisach i Polskich Normach.

§ 20. 1. W spawalni majàcej nie wi´cej ni˝ 10 stano-
wisk spawalniczych, na których sà stosowane gazy pal-
ne, dopuszcza si´ indywidualne wyposa˝enie ka˝dego
stanowiska w butle niezb´dne dla prowadzenia proce-
su technologicznego oraz w jednà zapasowà butl´ ka˝-
dego rodzaju gazu stosowanego na tym stanowisku.

2. Butle zapasowe, o których mowa w ust. 1, powin-
ny byç przechowywane w wyodr´bnionych pomiesz-
czeniach wykonanych z materia∏ów niepalnych bàdê
w wydzielonych miejscach spawalni, wyraênie oznako-
wanych i zabezpieczonych.

3. W spawalni majàcej ponad 10 stanowisk spawal-
niczych, na których sà stosowane gazy palne, zaopa-
trzenie w te gazy powinno odbywaç si´ z instalacji cen-
tralnego zasilania.

§ 21. W ka˝dym przypadku zasilania urzàdzenia
spawalniczego gazem pobieranym ze êród∏a, w którym
ciÊnienie gazu jest zmienne lub wi´ksze ni˝ znamiono-
we ciÊnienie zasilania odbiornika, w punkcie poboru
nale˝y stosowaç reduktor ciÊnienia.

§ 22. 1. W´˝e do gazów powinny byç stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu i ciÊnie-
niem znamionowym. W przypadku mieszanek gazo-
wych nale˝y stosowaç wà˝ odpowiedni do gazu domi-
nujàcego w mieszance.

2. Minimalna d∏ugoÊç w´˝y spawalniczych powin-
na wynosiç co najmniej 5 m, a maksymalna, mierzona
od punktu pomiaru ciÊnienia do punktu odbioru gazu
(palnika), nie powinna przekraczaç 20 m. W razie po-
trzeby zastosowania d∏u˝szych w´˝y ciÊnienie zasilania
powinno byç skorygowane o spadki ciÊnienia wyst´-
pujàce w w´˝u.

3. Dopuszczalne jest przed∏u˝anie w´˝y, pod wa-
runkiem zastosowania znormalizowanych dwuz∏àczek
metalowych o Êrednicy zgodnej ze Êrednicà znamiono-
wà w´˝a. Minimalna d∏ugoÊç ka˝dego z ∏àczonych od-
cinków w´˝y powinna wynosiç co najmniej 4 m.

4. SzczelnoÊç i wytrzyma∏oÊç eksploatowanych w´-
˝y powinny byç kontrolowane w okresach ustalonych
stosownie do warunków ich eksploatacji, lecz nie rza-
dziej ni˝ jeden raz na kwarta∏.

§ 23. 1. W przypadku zasilania urzàdzenia spawal-
niczego gazem palnym pobieranym z baterii butli,
z wiàzki butli, z generatora gazu lub z rurociàgu, w ka˝-
dym punkcie poboru gazu powinien byç stosowany
bezpiecznik.

2. W przypadku zasilania palników tlenowo-gazo-
wych gazami pobieranymi z butli powinny byç stoso-
wane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnàtrz
palnika. Wymaganie to nie dotyczy przewodów tlenu
tnàcego w palnikach przeznaczonych do ci´cia.

§ 24. Bezpieczniki powinny byç stosowane zgodnie
z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu oraz znamiono-
wymi wartoÊciami ciÊnieƒ i przep∏ywów.

§ 25. 1. Naprawy urzàdzeƒ i osprz´tu spawalnicze-
go powinny byç wykonywane przez osoby o odpo-
wiednich kwalifikacjach, natomiast u˝ytkownicy urzà-
dzeƒ spawalniczych i osprz´tu mogà wykonywaç tyl-
ko bie˝àce czynnoÊci konserwacyjne, okreÊlone w in-
strukcjach eksploatacyjnych wydanych przez produ-
centa.

2. Urzàdzenia i osprz´t spawalniczy powinny byç
po naprawie sprawdzone pod wzgl´dem spe∏niania
przez nie wymagaƒ bezpieczeƒstwa okreÊlonych
w przepisach lub w Polskich Normach. Wynik spraw-
dzenia powinien byç udokumentowany.

§ 26. Materia∏y dodatkowe do spawania, napawa-
nia i lutowania, zawierajàce lub wydzielajàce substan-
cje chemiczne stwarzajàce zagro˝enie dla zdrowia
i ˝ycia pracowników, powinny byç klasyfikowane
i znakowane oraz posiadaç karty charakterystyk,
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w odr´bnych
przepisach.

Rozdzia∏ 4

Kwalifikacje spawalnicze

§ 27. Prace spawalnicze powinny byç wykonywane
przez osoby posiadajàce „ZaÊwiadczenie o ukoƒczeniu
szkolenia” albo „Âwiadectwo egzaminu spawacza”
lub „Ksià˝k´ spawacza”, wystawiane w trybie okreÊlo-
nym w odr´bnych przepisach i Polskich Normach,
z uwzgl´dnieniem przepisu § 28.

§ 28. Osoby wykonujàce:

1) r´czne ci´cie termiczne,

2) zgrzewanie,

3) r´czne lutowanie,

4) zmechanizowane i automatyczne wykonywanie
prac spawalniczych

— powinny wykazaç si´ co najmniej zaÊwiadczeniem
o ukoƒczeniu szkolenia w zakresie okreÊlonym w od-
r´bnych przepisach i Polskich Normach.



Dziennik Ustaw Nr 40 — 2605 — Poz. 470

§ 29. Przepisów § 27 i 28 nie stosuje si´ do s∏ucha-
czy kursów spawalniczych i uczniów szkó∏ w trakcie
praktycznej nauki zawodu, jeÊli wykonujà prace spa-
walnicze obj´te programem nauczania i pod nadzorem
osób wykwalifikowanych.

Rozdzia∏ 5

Wykonywanie prac spawalniczych

§ 30. Przy u˝ytkowaniu elektrycznych urzàdzeƒ spa-
walniczych i osprz´tu nale˝y w szczególnoÊci prze-
strzegaç nast´pujàcych wymagaƒ bezpieczeƒstwa:

1) prace zwiàzane z instalowaniem, demonta˝em, na-
prawami i przeglàdami elektrycznych urzàdzeƒ
spawalniczych powinni wykonywaç pracownicy
majàcy uprawnienia okreÊlone w odr´bnych prze-
pisach,

2) po∏àczenie kilku spawalniczych êróde∏ energii nie
powinno powodowaç przekroczenia, w stanie bez
obcià˝enia, dopuszczalnego napi´cia mi´dzy ob-
wodami wyjÊciowymi po∏àczonych êróde∏ energii,

3) obwód pràdu spawania nie powinien byç uziemio-
ny, z wyjàtkiem przypadków, gdy przedmioty spa-
wane sà po∏àczone z ziemià,

4) przewody spawalnicze ∏àczàce przedmiot spawany
ze êród∏em energii powinny byç po∏àczone bezpo-
Êrednio z tym przedmiotem lub oprzyrzàdowa-
niem, jak najbli˝ej miejsca spawania,

5) prace spawalnicze wykonywane wewnàtrz po-
mieszczeƒ, w których wyst´puje zagro˝enie pora-
˝enia pràdem elektrycznym, powinny byç wykony-
wane z zastosowaniem spawalniczych êróde∏ ener-
gii spe∏niajàcych wymagania dotyczàce dopusz-
czalnej wartoÊci napi´cia bez obcià˝enia i oznako-
wanych przez producenta zgodnie z Polskà Normà;
przy wykonywaniu prac spawalniczych êród∏a
energii powinny byç usytuowane na zewnàtrz po-
mieszczenia; w pomieszczeniach tych nale˝y stoso-
waç trudno zapalne izolacyjne Êrodki ochronne, jak
chodniki i maty izolacyjne.

§ 31. Przy u˝ytkowaniu gazowych urzàdzeƒ spawal-
niczych i osprz´tu nale˝y w szczególnoÊci przestrzegaç
nast´pujàcych wymagaƒ bezpieczeƒstwa:

1) urzàdzenia i osprz´t powinny byç stosowane zgod-
nie z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o w∏a-
ÊciwoÊciach oraz ciÊnieniach okreÊlonych w in-
strukcji eksploatacyjnej dostarczonej przez produ-
centa,

2) palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elemen-
tach uk∏adu mieszanki palnej, o nieznanych ciÊnie-
niach zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazów,
do jakich sà przeznaczone, nie powinny byç u˝ytko-
wane,

3) niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany po-
dobnych konstrukcyjnie elementów urzàdzeƒ ró˝-
nych typów lub wielkoÊci,

4) wà˝ spawalniczy powinien mieç Êrednic´ znamio-
nowà zgodnà ze Êrednicà znamionowà przy∏àczy
zastosowanych w êródle i odbiorniku gazu; koƒce

w´˝a nasuni´te na koƒcówki przy∏àczy powinny
byç zaciÊni´te za pomocà opasek nie powodujà-
cych uszkodzenia w´˝a,

5) poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien
byç sprawdzany ka˝dorazowo przed rozpocz´ciem
pracy i po ka˝dym cofni´ciu si´ p∏omienia do palni-
ka, a w ruchu ciàg∏ym — co najmniej raz na zmian´,

6) niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek
zmian w okreÊlonych przez producenta ustawie-
niach uk∏adów regulacji ciÊnienia i zaworów bez-
pieczeƒstwa.

§ 32. Przy u˝ytkowaniu butli z gazami nale˝y
w szczególnoÊci przestrzegaç nast´pujàcych wymagaƒ
bezpieczeƒstwa:

1) transport i magazynowanie butli powinno odbywaç
si´ zgodnie z zasadami okreÊlonymi w odr´bnych
przepisach,

2) r´czne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko
w obr´bie stanowiska spawalniczego,

3) butle powinny byç ustawiane w pozycji pionowej
lub zbli˝onej do pionowej, zaworem do góry, i za-
bezpieczone przed przewróceniem si´,

4) butle powinny byç chronione przed nagrzaniem do
temperatury przekraczajàcej 35°C oraz przed bez-
poÊrednim oddzia∏ywaniem p∏omienia, iskier i go-
ràcych czàstek sta∏ych,

5) butle z gazami palnymi ci´˝szymi od powietrza nie
powinny byç u˝ytkowane i przechowywane
w miejscach usytuowanych poni˝ej poziomu tere-
nu, a zw∏aszcza w pobli˝u kana∏ów i studzienek;
ograniczenia te nie odnoszà si´ do butli zintegro-
wanych z palnikiem,

6) zawory butli z pokr´t∏ami powinny byç otwierane
bez u˝ycia narz´dzi; do otwierania i zamykania za-
woru butli bez pokr´t∏a powinien byç stosowany
odpowiedni klucz,

7) naprawy butli, w tym naprawa zaworów, powinny
byç wykonywane przez osoby posiadajàce upraw-
nienia okreÊlone w odr´bnych przepisach.

§ 33. Podczas wykonywania prac spawalniczych
niedopuszczalne jest zawieszanie przewodów i w´˝y
spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowa-
dzenie ich bezpoÊrednio przy innych cz´Êciach cia∏a.

§ 34. 1. Prace spawalnicze na zbiornikach i rurocià-
gach po Êrodkach chemicznych i innych stwarzajàcych
zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludzi i Êrodowiska,
z wyjàtkiem robót gazoniebezpiecznych na czynnych
gazociàgach przesy∏owych pod ciÊnieniem, mogà byç
podj´te wy∏àcznie po dok∏adnym oczyszczeniu zbiorni-
ków i rurociàgów z tych Êrodków.

2. Prace spawalnicze prowadzone w ramach robót
gazoniebezpiecznych lub niebezpiecznych oraz prac
szczególnie niebezpiecznych powinny byç wykonywa-
ne zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w odr´bnych
przepisach.

3. Podczas prowadzenia prac spawalniczych, o któ-
rych mowa w ust. 2, urzàdzenia zasilajàce, w tym butle
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z gazami technicznymi, powinny byç usytuowane na
zewnàtrz wykopów, pomieszczeƒ lub urzàdzeƒ, w któ-
rych prace te sà wykonywane.

Rozdzia∏ 6

Przepisy koƒcowe

§ 35. Traci moc rozporzàdzenie Ministrów Pracy
i Opieki Spo∏ecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada

1954 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy
spawaniu i ci´ciu metali (Dz. U. Nr 51, poz. 259).

§ 36. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6
miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisu
§ 23, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 18 miesi´cy od
dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2000 r.

w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskowà Agencj´ Mieszkaniowà.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80,
poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93, poz. 1063 oraz z 2000 r.
Nr 6, poz. 70) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób i szczegó∏owe warunki:

a) administrowania kwaterami lub lokalami miesz-
kalnymi przez Agencj´,

b) przydzielania, zwalniania i zamiany kwater (loka-
li mieszkalnych),

c) wykonywania przeglàdów, remontów i konser-
wacji kwater (lokali mieszkalnych),

d) zakres napraw obcià˝ajàcych osob´ zajmujàcà
kwater´ (lokal mieszkalny),

2) szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach prze-
kwaterowania ̋ o∏nierzy i innych osób zamieszkujà-
cych w kwaterach lub lokalach mieszkalnych oraz
ustalania kosztów przekwaterowania.

2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwa-
terowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106,
poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86,
poz. 964 i Nr 93, poz. 1063 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 70),

2) Agencja — Wojskowà Agencj´ Mieszkaniowà.

§ 2. 1. Zasób mieszkaniowy Agencji w garnizonie
przeznaczony do przydzia∏ów i zamian stanowià kwa-
tery i lokale:

1) oddane do u˝ytku w ramach budownictwa realizo-
wanego przez Agencj´,

2) zakupione od innych przedsi´biorców,

3) uzyskane w drodze dokonanych modernizacji,

4) zwolnione przez osoby dotychczas zajmujàce kwa-
ter´ lub lokal mieszkalny.

2. Z zasobu mieszkaniowego pochodzàcego z bu-
downictwa i zakupów, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, wydziela si´ w garnizonach:

1) Warszawa — 5% kwater do dyspozycji dowódcy
Garnizonu Warszawa,

2) b´dàcych siedzibami dowództw rodzajów si∏ zbroj-
nych i okr´gów wojskowych, z wyjàtkiem Garnizo-
nu Warszawa — 3% kwater do dyspozycji odpo-
wiednio dowódców rodzajów si∏ zbrojnych i okr´-
gów wojskowych,

3) pozosta∏ych — po dwie kwatery do dyspozycji do-
wódców garnizonów.

3. Decyzj´ o przydziale kwatery, o której mowa
w ust. 2, wydaje dyrektor oddzia∏u terenowego Agen-
cji na wniosek w∏aÊciwego dowódcy, bez wzgl´du na
list´ kolejnoÊci przydzia∏u kwater.

4. Kwatery, o których mowa w ust. 2, nie przydzie-
lone przez okres jednego miesiàca od dnia oddania
tych kwater do u˝ytku, podlegajà przydzia∏owi zgodnie
z listà kolejnoÊci przydzia∏u kwater.

§ 3. 1. Przydzia∏ kwater, o których mowa w § 2 ust. 1,
odbywa si´, z zastrze˝eniem § 2 ust. 3, wed∏ug nast´-
pujàcych sposobów:

1) w pierwszej kolejnoÊci — przeznaczajàc na ten cel
co najmniej 80% zasobu mieszkaniowego w skali
roku, zaspokaja si´ potrzeby mieszkaniowe ˝o∏nie-
rzy zawodowych w s∏u˝bie sta∏ej:


