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K o m o i' y i s t a c y e p o ż a r o w e. 

Niezbędnemuzupełnieniem tam izolacyjnych, 
zbudow:.wych w ut5rupowaniu systematycznem, 
stanowią komory i stacye pożarowe, zawieraiące 
składy wszystkich niezbędnych materyalów po
żarowych , jakoto: desek , gwoździ, gliny, wapna, 
narzędzi i t. d. Komory i stacye takie powinny 
być urządzane na każdej kopalni, ponieważ 
pożary mogą wszędzie powstawać bez wzglę
du na własności samozapalne węgl a . W ko
palniach, gdzie przedsięwzięte są środki przeciw
poża rowe w postaci systematycznych szeregów 
tam izolacyjnych, brak stacyi poż arowych byłby 
kosztownym półśrodkiem, nie dającym rękojmi 
prawidłowego dzi ała ni a w ch w i li krytyczn ej. 
Zwracam na to szczególną uwagę praktyków 
górnic;.:ych, gcJyż często można spotkać byle jakie 
składy przy wszelkim braku tam izolacyjnych, 
i odwrotnie przy zupeln em zabezpieczeniu pól 
szeregami tam izolacyjnych brak składów i ma
teryalów w miejscaeh podręcznych. 

Rozróżniają stacye pożarowe główne i podrzęd
ne. Pierwsze w kopalni Saturn zwą się komo
r ami, drugie stacyami. 

W komorach głównych op1;Ócz składów g lin y 
i wa pna znajrlują się składy desek i 11 a rzęrlzi; na 
stacyac h podręczn ych tylko glina i wap no. 
Pierwsze znajdują s i ę po jednej w k ażclem polu 
wentylacyj nem, stanowiącem pewną całość, dos tęp
nem dla dozoru przez j edn ego dozorcę i zawie
rającem nieraz J;ilka pól izolacyjnych; drugie 
znajduj ą się w obrębie, podległym jednej k omo
rze, rozmieszczają się w każdem oddzielnem polu 
izolacyjnem w różny ch miej scac h, zwłaszcza tam , 
gdzie w chwilach krytycznych byłby utrudniony 
dostęp i dowóz matery ałów. 

Kom o r y g I ów n e urządz ają się w takich 
miejscach, do których dostęp mvże być zapewnio
ny podczas pożaru, powstał' ego w jakiemkol wiek 
miejscu odnośnego obrębu kopalni, t. j. komora 
powinn a być poza obrębem pola, do którego na
leży, w prąozie świeżego powietrza, w każdym 
jednak razie możliwie niedaleko od wej ścia głów
neg o w pole. Komorę zwykle umieszczają w 
jakiejkolwiek odpowiednio wybranej przecince 

lub głuchej wcince. W braku gotowego miejsca 
urządzają specyalną wcinkę. Dla pola p oc?,ylni 
XXIII-ej (rys. 311) takie odpowied1:ie mieJSCe 
dla komory głównej przedstawia pierwsza prze
cinka pomiędzy pochylnią XXIII i chodnikiem 
równoległym. Przecinka ta zn aj duje się w stru
mieniu postępującym, oprócz tego od strony ze
wnętrznej .tam głównych izolacyjnych wejścio
wych I 1 IL W danym razie przy wvborze 
miejsca dla tam I i II ze swej strony kie1~owano 
si ę konie~zności ą zrobienia przed niemi mi ejsca 
dla składu materya!ów, dla czego i zostały one 
umi eszezone pomiędzy pierwszą i drugą prze
cinka. 

Jeżeli. przecinka, . w której umieszcza się 
komora, me służy dla przechodzenia, jak w 
przytoczonym przy kładzie, komora robi się po 
prostu przez przegrodzenie pr:.::ecinki d wierna 
ści a11kami z cłesek z wejściem z j ecłnej strony, za
my.kanem na kłórlkę (rys. 371). Długość komo-

Skala l: 75 
R ys. 371. Rys. 372. 

~ 0~~////; /;, 
1 ~. ~ 

8kala l: 75 
Rys. 373. 

r y odpowiada długości przechowywany ch desek 
a więc wynosi najmniej 5m. W przecince przed 
komorą K zostawia się przestrony przedsionek 
S, . w którym mieszczą się skrzynie z zaprawą 
g l W. 

Jeżeli komora mieści się w chodniku przej
ściowym, powinien on być przedzielony ścianką 
pod?użną. Chodnik taki musi być dostatecznie 
szeroki i w razie potrzeby rozszerza się (rys. 373). 
Tak samo powinny być budowane komory w 
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przecinkach głuchych, jeżeli w nich znajduje się 
tama klocowa (rys. 372), ponieważ tama tft nie 
może być zagrodzona (dla oglądania w każdej 
ch wili przez członków do?.oru); komora nie 
powinna przeto przylegać do tamy. Lepiej jest 
jednak unikać budowy komór w przecinkach 
głuchych bez przewiewu, żeby zabezpieczyć 
złożone w nich deski od szybkiego gnicia. 
\V komórce, zbudowanej w przecillce, otwar
tej z dwóch stron, zawsze można zrobić nie
wielkie otwory, zapewniające krążenie powie
trza wewnątrz. 

VV komorze powinny być złożone przede
wszystkiem deski w ilości, niezbędnej dla zbudo
wania najmniej 3-4 tam czasowych. Sldad stem
pli nie jest niezbędny, gdyż zawsze w ostatecz
ności można deski nabi.iać na obudowę lub nawet 
można w miejscu mocniejszem rozebrać obudo
wę dla zużytkowania stempli na tamę. Deski na 
składzie w komorze układają się warstwami, 
przedzieloneroi szeregiem feli, żeby powietrze 
mogło obchodzić obok nich ze wszystkich stron. 
Wszelkie składy zapasowe mają na celu slużyć 
w wypadkach wyjątkowo nagłych. Z tego te7. 
względu deski ze skł'adu komór głównych nie 
mogą być na nic innego używane, jak tylko 
na budowę tam w takich właśnie wypadkach 
nagłych. Dla tego skład musi być stale pod 
kluczem, prz<>chowywanym u starszego dozorcy 
pola; w przeciwnym razie, jak wskazuje doświad
czenie, deski bywają stale używane na cele po
stronne. Górnicy, pracujący na filarach, powinni 
wiedzieć o sldadzie na komorze głównej, oni 
bowiem najczęściej pierwsi dostrzegają zbliżające 
się niebezpieczeństwo i, jeżeli okoliczności po
zwalają, powinni odszukać w polu dozorcę dla 
otrzymania desek ze składu, w razie zaś nieodzow
nej potrze by i braku czasu na szukanie dozorcy 
przysługuje górnikom prawo siekierami otworzyć 
komorę i zużytkować deski ze składu na cele 
izolacyjne. O sposobach korzystania ze składu 
desek górnicy powinni być uwiadomieni przez 
sztygara, pn:emowa którego powinna być na tyle 
poważną, żeby górnicy dobrze zrozumieli swoje 
obowiązki i nie korzystali z prawa rozbijania 
komory bez naglej potrzeby. 

W żadnym razie nie mogą być używane 
deski ze składów na budowę tam wentylacyjnych, 
gdyby z jakichkolwiek powodów zabraklo mate
ryalów, przeznaczonych specyalnie dla robót 
bieżących. Tylko wówczas, gdy deski w komo
rze zaczynają gnić i muszą być zastąpione przez 
nowe, stare mogą być wzięte dla celów bieżących, 
wszakże nie wpierw, zanim nowy zapas de
sek zostanie do komór zwieziony. Wszystkie 
uwagi powyższe streszczają się krótko w tern, 
że desek na składzie w komorze głównej nie 
powinno nigdy brakować. Jeżeli tyle słów tej 
prostej lecz ważnej zasadzie poświęconem zostało, 
to tylko dla tego, iż w praktyce często zdarza 

się, że przeznaczone na składy miejsca komory 
świecą pustkami. 

U wagi powyższe oczywiście dotyczą nie 
tylko desek, lecz również i innych przedmiotów, 
przechowywanych w komorze. W szeregu ich 
nader ważny artykuł stanowią gwoździe. W każ
dej komorze . powinna znajdować się najmniej 
jedna skrzynka 3"- 4" gwoździ; następnie na
rzędzia: 2 obuchy, kilof, pil a większa i mniej s~ a, 
2 siekiery, 2 grace do rozrabiania wapna, 2 kiel
nie i t. p; również inne mniej pilne w wypadkach 
nagłych lecz pożyteczne przy gazach przyrządy 
i naczynia, a. więc: świder, kolki, niecki, pędzle, 
konewka, nosze do wynoszenia gruzu z pod tam, 
stare drzwi, zawiasy, czopy, płótna, rogóżki i i. p. 
Cały inwentarz powinien bye zachowany w 
porządku, każcle narzędzie musi wisieć na prze
znaczonym dla siebie haku w miejscu widocznem, 
tak żeby przy kontroli odrazu można bylo 
widzieć, co jest a czego brakuje. 

Zewnątrz komory znajdują się skrzynie 
w i g (rys. 371), za wierające osobno glinę i wapr:o 
oraz pewien zapas piasku. Piasek z dobrym 
skutkiem dodaje się do wapn a, przez co wapno 
nabiera właści w o ś ci ś ciśl ejszego łączenia. G li n a 
i wapno powinny by ć zawsze w stanie, zdatnym 
do użytku w każdej chwili. Dozorcy powinni 
czu \~ a ć , żeby zaprawa nigdy nie wysychał'a, żeby 
glina byla lepką i miękką, a wapno w postaci 
ciasta odpowiedniej twardości. W miejscowo
ściach zupelnie suchych z zewnątrz komory przy 
skrzynkach z zaprawą musi stać beczka z wodą 
niezależnie od utrzymywania zaprawy w stanie 
n ależytem. Ponieważ zaprawa i woda stanowią 
ma,.teryały pożarowe pierwszorzędnej wagi, przeto 
powinny one być zawsze umieszczone zewnątrz 
komory na widoku, żeby sztygarzy lubinżynierowie 
przy obchodzeniu pola mogli zawsze łatwo spraw
dzać stan tych materyałów, nie wchodząc do komo
ry. która bywa najczęściej zamkniętą. Glina ze 
składów pożarowych nie może być używana na 
lepienie tam wentylacyjnych. 

Staeye pożarowe, jak już zaznac/\yli
śmy, są to skrzynie (1,5 mX0,5 mX0,2f> m) z wap
nem i gliną, rozstawione w samem polu w punk
tach ważniejszych. Stacye te mają na celu 
ułatwienie uszczelniania tam przy izolowaniu 
poszczególnych pól izol acyjnych w obrę bie da
nej komory głównej, zwłaszcza w polach, znaj
dujących się w odbudowie filarowej. W każciem 
takiero polu naj mniej muszą być d wie stacye 
pożarowe: jedna na początku linii powietrznej 
przy pierwszej tamie wejściowej, druga w prą
dzie wyjściowym przy tamie końcowej. Obie 
stacye umieszczają się zewnątrz obszaru izolacyj
nego. Konieczność takiego rozstawienia jest oczy
wistą: pierwsza stacya ma na celu dostarczenie 
ogólnego zapasu zaprawy na wszystkie tamy, mu
si przeto posiadać zabezpieczony dostęp w prądzie 
powietrza świeżego, druga ma na celu ułatwienie 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



M20. PRZEGLĄD GORNICZO-HU'l'NICZY 555 

z amykania ostatniej tamy, zali czającej się , jak obie stacy e zmieniają swe role i przedewszyst
wiarl omo, do naju ciążliwszy ch . Niezależnie od \ kiem niezbędną okazuje się stacya przy dawniej
tego stacye rozstawiają się jesz cze w takich szej tamie końcowe j . 
miejscach, dokąd dowóz materyałów przy śpiesz- Stacye pożarowe, znajdując się w pobliżu 
nem zamykaniu byłby dość utrudnionym, a odpowiednich tam, nie powinny zagradzać cale
więc n a szybikach, na u skokach i t. p . Na rys. go chodnika, żeby nie przeszkadzały l-'rzewozowi . 
311 pierwsza stacya wejściowa ozn aczona jest lub innym celom, dl a których służy d any chod
literą r1., druga przy tamie końcowej literą ~ · nik. Dla tego skrzynki z zaprawą muszą by ć 

Na rys. 316 k omor a. główna umieszczon a podłużne, żeby mogły być ustawione wzdłuż ścia n. 
j est we wcince, zro bionej w chodniku. równ oleg - Lepi ej wszakże umieszczać j e w przecinkach, 
lym do głównego, w pokładzie Szczęsny i nie mających żadnego inn ego przeznaczenia. 
jest wspóln ą dla pól, przewietrzanych prądem W każdym razie przy t a mach końcowych stacy e 
IA i IB. Skrzynie z zaprawą przy k omorze powinny być umieszcza ne w prl?ecinkach, . służą
a. są jednocześ nie pierwszą stacyą wspólną dla obu cyc h dla doprowadzenia powietrza do tam po 
p ól. Następ nie stacye ~ i 1 p0lożon e są w p rze- zamkni ęciu tam wejś~iowych. T a k więc w po lu 
cinkach przy tamacli końcowych V i 7. Opr <',cz p ochylni XVII-ej stacya końcowa prądu I A przy 
tego w polu pochylni XX-ej j eszcze jedn a sta- t a111ie V umieszc zon a została w przecin ce q, przy 
cy a o znajduje s i ę p r zed tamą 2, gdyż przez tamie zaś 7 prąd u IB w przecin ce l· Obie te 
nią część powietrza, przepadaj ąca w szp ar ach przecinki · nie służą dla żadnych innych celów i 
tam wentylacyj1tyc h, ki eruje się do szybilca IX. dl a tego są bardzo wygodn e dl a pomieszczenia w 
W obec tego przy ll07.arze gazy mogą wychodzić nich stacy i. 
przez tamę, utrud n i aj ąc j ej zalepieni e. Na stacyach g lin a i wapno powinn y być 

Ni eorlzowność umieszczeni a dwó ch stacyi w zaws ze w stanie zdatnym d o uży tlw w każdej 
każde m ~Jolu , na początku i "' końcu li ni i po wietrz- c h wili, piecza nacl czem poleca s ię doz orcy g-łów-
n ej, ttz Hsadnialiśmy uciążliw ości ą zamyka ni a nemu. 
tamy- l< oiJCowej. Niezal eż nie od t ego w r az ie 
c elo wej zmiany ki e runku prądu przy i zo low a niu (c. d. 11. ). Hmryk Czeo:;ott. 

1: P~stanowieni~ ?~ólne. . 1 i ~nni ~r~c.ują~y '~ wy~i~ni.onych w_ a~· t~ kule .~ 
1. D z1ala mu prawa mme.1 szego podlegaJą 

1 

p~ awa m~ll eJ~~e"'o plzedslębJoi_stw_ac h, J~zeh za:lez 
te p~·zedsiębiorstwa fabryczne, gó rni cze, hutni cze, m e od !od~H:.JU wyk_o ny:w ane.J pt :ez m ch 1Jia?Y 
koleJO We, żeglugowe na wodaclt wewnętrznych l~b czynnosc_' odpow~aclap, om wa1unkom, wymte-
(na rzeka ch, k an a l ach i j eziorach we wnętrznych) m onym w at ty l~ ul e ó../ ,_ • 

i tramwajowe, w których przy dwudziestu przy- _4. Z abezp1ecze m e r~ a wypadek chor?by os i ą 
najmniej zat rudni onyc h r obotnikach stałych sto- ga s1ę zapomocą u?ezp1ecze m a robotmko_w na 
sowane są k 0tly par owe lub maszy ny, poru szane wypadek ch oro.b_y 1 zapomocą okazywama 1m 
silami natury (w ocl<!. gazem , elektrycznością i pomocy lek arskieJ. 
t. p. ), jak również te z wymieni on yc h powyżej o. W ce lu u bezp iecze ni a robo tn ików na 
przed s i ębi orstw, w których, j a kkolwi e k kotły pa- wypadek ch or oby przy wymien ion yc h w a r ty kul e 
rowe i m aszyny powyższe nie są stosowane, l ecz l prze rl s iębiorstwac h otwierają s i ę kasy ch()rych 
liczba _r obotn ików stałych wynosi przynajmn iej na zasadach , wymienionych w prawie nini ej szem. 
trzyclz1estu. 6. Pomor; lekarska udziel a s i ę r obotnikom 

2) _z zabezpi e~zen i a na,. '~ypadek . ~h01:oby (art. 2) kosztem wJ'aś ei c i ela przedsiębiorstw a (ar t. 
korzystaJ} wszystlo ~ bez r oz m c,y płCI 1 w1e~u l ) w wypad k ach i na zasadach , wym ien ionych w 
osoby , ktore z wynaJmu ot rzymuJ ą utrzym a m e, prawie nini ejszem. 
włączaJ'ąc w to i w v naQrodz en ie w naturze •. w su - ...,. D · l · · · · · dl 

J ~ t. z1a- anm prawa lll111 GJ5Zego m e po e-
mie ogóln Aj n ie wyżej jednego tysiąca pięciuse t gają przed s i ębiorstw a , należące do zarządów ziem
rubli rocznie i zatrudn ione są pracą w przedsiębior- sk ich i m iej skich. 
stwie (art. l) lub czynnością w niem. 8. Rada do spraw u bezpieczenia robotn ików 

3. We wszystkich p r zewidz ianych w prawie ma prawo ua p rzedstawienie komisyi mi ejsco
nini ejszem wypadkach zrównani są z r obotnikami wych do spraw ubezpieczenia ro botników poddać 

działan iu prawa niui ejszego te z wymien ionych 
* 1 Proj ekt niniej s z,v , o pracowany przez Oddział Przemysłu 

:Ministerstwa. B anUl u i l'rzernysłu. ro zpatrzon,v przez osubną. komi syę 
państwową i następnie przez łtttdę Ministrów. będzie przedmiotem 
obrad w J zbie Państwo w ej w jesi e ni r. 1908-go. 

w artykule l przedsiębiorstw, w który~h przy 
stosow aniu kot.lów parowych lub m aszy n (ar t. l) 
liczba zatrudnionych stale r obotn ików wynosi 
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mniej niż dwudziestu, lecz nie mniej niż pięciu.*) ~ni a z1~iany we wskazanym kierunku warunków 
11. Ubezpieczenie na wypadek choroby. Jego naJmu lub pracy w przedsiębiorstwie. Czło

nek kasy obowiązany jest o tych zmian ach na-
l. Kas Y c h o ryc h. tychmiast zawiadomić zarząd k asy; jeżeli czlonek 

9.. I~ażde z wymienionych w artykule 1 kasy sam tGgo nie dokonał", w takim razie doko
prz~~s1ęb1?rstw ze stalą liczbą robotników nie na:ne przez niego po upływie wymienionego ter
mmeJszą Jak czterec?set. otwiera. o~obną kasę mm u do kasy_ opłaty nie zwracają się. 
chorych lub wchodzi w porozum1eme z inneroi 14. Udz1 al w kasie dobrowolnie ubezpiecza
pr~edsiębiorstwami (art. l) _w ?elu otwarcia wspól- nych osób (_art. 11) zac_zyna się od dnia zgłosze
ne.J kasy ?h?rych .. P~·zpds1ęb10rstwa ze stalą licz- ma przez. me ~arządow~ kasy życzen ia wstąpienia 
bą r?b~tmk~w _pomżeJ ?zterechset łączą się z in- ~ d? kasy l ustaJe z ch_wllą opuszczenia przedsię
n~ml pr~edsięb10rstwanu (art. l) w celu otwiera- b10rstwa (art. lJ; udzwl ten może ustać oprócz 
n_1a WSJ?olny~h kas chorych lub też przyłączają tego na życzenie członka, lecz nie wcześniej, jak 
s1ę do 1stmeJących kas chorych. Otwieranie przy po upływie r?~u od dnia wstąpienia do kasy w 
tych prz~ds1ęb10rstwach osobnych kas chorych charakterze JeJ czl~u ka dobro_wolnego. Osoby, 
dozwala s1ę t~lko w ra~ac_h wyjątkowych za osob- b~dące. ~obr_owolnynn członkami kasy w przecią
nem zezwolemem kom1sy1 do spraw ubezpiecze- gu mmeJ, m~ czterech tygodni, nie mają prawa 
nia robotników. do otrzymania z kasy za wymieniony czas jakich-
. . 10. Otwieranie wspólnych dla kilku przed- kolwiek wsparć. 
s1ęb10rs~w kas chorych. u~oże mieć miejsce pod . 15. Pracodawcy biorą udział' w zarządza
~arunbem zg:ody właś?ICieli tych przedsiębiorstw mu sprawami kas chory ch jak również w uzu-
1 _za zezwo_lei,nem kom1syi do spraw ubezpiecze· pe_lni~niu funduszÓ\~ ty?h. ~as na zasadach, wy
ma robo~m k? 'Y. :p la pr~yląc~enia przedsiębior· nuen10n ych w prawie m meJ szem. 
st_wa do Istm~JąCf'J kasy Jak rownież dla lączenia 16 .. W wypadkach wyjątkowych w razie na
~Ilk~ kas "Y Jedną op~·ócz zg?dY. właścicieli przed- _potkaneJ trudności prz_ylączenia. osobnych polo
s1ęb10rstw 1 pozwolema kom1sy1 wymaganą jest zonych zdała przeds1 ęb10rstw z hczbą robotników 
zgoda _kas chorych. Łączenie przedsiębiorstw ze poniżej czt~re?hset do jakiejkol wiek kasy ch o
stalą hczb~ robotników poniżej czterechset lub r?ch przedsiębiorstwa te mogą być za zezwole
przylączame tych prz~dsi~biorstw do istniejących mem ~ady do spraw ubezpieczenia robotników 
kas chorych- może być Jednak dokonywane na ~wolmone od ubezpieczenia ro?ot_ników na wypa
rnocy bezpośredniego rozporządzenia komisyi do aek cho~·oby do czasu usumęCia napotkanych 
spraw ubezpieczenia robotników. trudności. 

~L Ozlonk?wie kas chorych dzielą Gię r.a 17 .. Bliższe w g_ranicach prawa niniejszego 
o?owiązkowych 1 dobrowolnych. Osoby, wymie- określeme: l) rodzaJU przedsiębiorstw, podleg
mone ·~ artykule ? prawa niniejszego, są obowiąz- lych ~działow i w ubezpieczeniu na wypadek ch o
kowynu członkami kas chorych. Te z wymienio- :oby, I 2} składu podległych ubezpieczeniu osób 
nych w artykule 2 prawa niniejszego osób, któ- P~{ ró"':nież wyjaśnianie wszelkiego r odzaju wąt
ryc_h utr~ymame w _sumie ogólnej przenosi jeden p~n:''OŚCI, napotykanych przy stosowaniu prawa ni
tysiąc pięćset rubli rocznie, mogą być dobro- n~eJszego, ~a~eży do Rady do spraw ubezpiecze
w?lnymi członkami tych ka.s . na zasadach, wy- ma robotmkow. 
m1emonych w artykułach 14 1 46 prawa niniej- 18. Rada do spraw ubezpieczenia robotni-
szego. ków n:a prawo ustan awiania z:tsad ogólnych sto-

. _12. Ubezpieczeniu nie podlegają te z wy- sowan_Ia postanowień prawa niniejszego do osó b, 
m1emonych w a1:ty ~ule 2 osób, które przyj mowa- p~·acujących w związku, oraz przepisów oblicza
ne są rlo przedsiębiorstwa w celu wykonania ro- ma dla celów prawa niniejszego otrzymywanego 
bót cza_sowych, trwających nie dlużej, jak dwa przez te osoby utrzymania (art 2). 
tygodme. . 19 .. Za zez~o.leoiem komisyi do spraw ubez-

13. Udzial w kasie osób obowiazkowo ubez- p1eczema robotmkow od udziału w ubezpieczeniu 
:pieczanych (art. 2) zaczyna się od d~ia wynajmu mo~ą być zwalniane przedsiębiorstwa i zakłady, 
ICh do pracy lub czynności a jeżeli kasa jest maJąCe cechę czasową. Skargi na wymienione w 
ś:Vi~żo otwar,ta. przy przedsiębiorstwie lub pr~ed- artykule niniej~zym rozporządzenia komisyi do 
s1ę~norstwo _sw1eżo przyłączone do kasy, to od spraw "';lbezpieczenia robotników podają się za 
dn_1a otwar_c1a ~asy ~ub prz~lączenia do istnieją- pośredmctwem pomienianych komisyi do Rady 
ceJ. kasy, 1 konczy się z drnem u stan ia umowy do spraw ubezpieczenia robotników. Uchwały 
naJmu. Ozlonek kasy, który przestal czynić za . R:ady w tych sprawach nie podlegają zaskarże
dość "':arunkom, p_rzewidzianym w artykule 2, mu. 
przestaJe być obowiązkowym członkiem kasy od 20. Przedsiębiorstwo, które wskutek zasz-

lych zmian w liczbie robotników lub w sposo-
. * ) .Przeds~awicie l. Zarzl\du Głównego Rolnictwa oświadczył 

s1_ę 'v komi~Yl pan s twowe.J przectwko nadaniu Radzie pra\V& poddawa
nia zakładO\V drobnych ubezpieczeniu obowiązkow emu. 

bach wytwórczości przestało czynić zadość wa
runkom, ustanowionym w artykule l dla podle-
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gauia działaniu prawa niniejszego, zwalnia się 
od udziału w kasie chorych. · 

21. Pracodawcy lub oddzielnie przęz riich 
w tym celu upoważnione osoby obowiązani są 
składać wiadomości o charakterze i rodzaju wy
konywanych robót, o liczbie zatrudnionych ro
botników, o wysokości i terminuch wypłacanej 
płacy zarobkowej i utrzymania, o terminach przy
Jęcia poszczególnych osób do pracy lub czynno· 
ści, o zwalnianiu ich od pracy lub czynno
ści, prowadzie ustannwione w tym przedmiocie 
księgi i notowania oraz okazywać dla spra wdze
nia powyższych w)adomości odpowiednie dowo
dy, księgi, racla u n ki i notowania. Tryb składa
nia wymienionych w artykule niniejszym wiado
mości i prowadzenia odnośnych ksiąg i notowań 
określa się przez Radę do spraw ubezpieezenia 
robotników. 

22. Kasy choryc!J działają na mocy ustaw. 
Rada do spraw ubezpieczenia robotników wyda
je ustawę normalną kas chorych. 

23. Staranie o otwarcie kasy chorych po
dejmuje się przez właściciela przedsiębiorstwa u 
inspektora fabrycznego. W razie otwierania ka
sy dla kilku przedsiębiorstw staranie podejmuje 
się przez osoby, upoważni one do tego przez wła
ścicieli przedsiębiorstw . W wymienionem stara
niu powinno być wskazane, czy do mającej być 
otwartą kasy projektuje się zastosowanie ustawy 
normalnej czy osobnej. 

24. Pozwolenie na otwieranie kas chorych, 
otwieranych na zasadzie ustawy Jaormalnej, wy
daje inspektor fabryczny. Projekt ustawy kasy, 
różniący się od normalnej, idzie do zatwierdze
nia komisyi do spraw ubezpieczenia robotników, 
która też zezwala na jej otwarcie. 

25. Komisya do spraw ubezpieczenia robot
ników ustanawia dla przedsiębiorstw , podległy c h 
jej zawic.dywaniu, terminy dla podejmowania sta
rań o otwieranie kas chorych. Jeżeli w wymie
nionym przez komisyę terminie właściciel odnoś
nego przedsiębiorstwa nie podejmie starania o 
otwarcie l<asy chorych, wówczas inspektor fa· 
bryczny wydaje rozporządze nie otwarcia kasy na 
zasadzie ustawy normalnej. 

26. Komisye do spraw ubezpieczenia robot
ników prcwadzą listę wszystkich kas chorych, 
otwieranych na mocy zatwierdzonych trybem 
ustanowionym ustaw w miejscowościach, podleg
łych zawiadywaniu komisyi . O wpisaniu ka
sy do listy komisya do spraw ubezpieczenia 
robotników posyła artykuły dla wydrukowania 
trybem ustanowionym w Ogloszeniach Senatu i 
w miejscowym dzienniku gubernialnym. Forma, 
wedlng której powinny być dostarczane przez ko
misye pomieniane artykuły, ustanawia się przez 
ministra Handlu i Przemysłu po porozumieniu z 
ministrem Sprawiedliwości. 

27. Ustawy kas chorych powinny zawierać 
postanowienia: l) o nazwie kasy i o przedsiębior-

stwach lub biegu robót, którym podlega jej dzia
łanie; 2) o miejscu znajdowania się, trybie wy
borów, składzie, pełnomocnictwach i trybie dzia
łania zarządu kasy; 3) o składzie, trybie zwoły
wania, pełnomocnictwach i trybie działania zebrań 
ogólnych czlonków kasy; 4) o funduszach kasy, 
sposobach ich tworzenia, sposobie ich umieszcza
nia, przechowywania i zawiadywania nimi; 5) o 
sposobie dokonywania opłat ubezpieczeniowych; 
6) o przedmiotach, wysokościach i trybie wydat
kowania z funduszów kasy; 7) o prowadzeniu ra
chunkowości i sposobie zestawiania, sprawdzania 
i zatwierdzania rocznych sprawozdań kasy; 8) o 
sposobie zmiany ustawy; 9) o sposobie likwidacyi 
kasy w razie jej zamknięcia; 10) o sposobie prze
chowania ksiąg i dowodów kasy w razie prze
rwania jej dzialalnośt:i. 

28. Kasy chorych mogą nanywać na swoje 
imię prawa do majątku, w tern prawo własności 
i inne prawa do majątku nieruchomego, zaciągać 
zobowiązania, wszczynać powództwa i odpowiadać 
w sadzie. 

· 28. Wszczynanie pretensyi i powództw, 
opartych na prawie o ubezpieczeniu nr, wypadek 
choroby, ogranicza się przedawnieniem rocznem. 

30. Kasy chorych podlegają zamknięciu w 
r azie przerwania dziaŁalności przedsiębiorstw, 
przy których by ·ly one otwarte, i mogą być za
mknięte znpelnie lub przyłączone do innych kas 
;;l<utkiem zmniejszenia się liczby ich członków 
(art. 9) jak również w wypadkach, przewidzia
nych w art.y kule 83. 

31. W razie zamknięcia kasy majątek, jaki 
pozostanie po pokryciu wszystl<ich zobowiązań 
kasy, zalicza się do osobny ch kapitałów, przewi
dzianycła w art. 736 ustawy górniczej (uzup. z r. 
1906) .i art. 1551 ustawy przemysł'on·ej (uzup. z r. 
1906) zależnie od kompeten ~y i. Jeżeli natomiast 
osobna kasa chorych zamyka się na skutek połą
czenia jej z inną, to na połączoną kasę przecho
dzą wszystkie zobowiązania i maj'ątek zamkniętej 
kasy*). 

32. O zamknięciu kasy właściciel przedsię
biorstwa zawiadamia 1wmisyę do spraw ubezpie
czenia robotników. Komisya wydaje rozporządze
nie wykreślenia zam1miętej kasy z list (art. 26) i 
ogłasza. o te111 do wiadomości publicznej trybem, 
wskazanym w art. 26. 

33. Postanowienia artykułów 30-32 nie do
tyczą wypadków czasowej lub peryodycznej prze
rwy w działalności przedsiębiorstwa. Jeżeli pod
czas pomienionej przerwy w działalności przed
siębiorstwa zachodzi również przerwa w działal
ności otwartej przy tern przedsiębiorstwie kasy, 
wówczas majątek, księgi i dowody kasy do czasu 
przywrócenia jej działalności przechowują się 
trybem, przewidzianym w tym celu w ustawie kasy. 

*) Jeden z przedstawicieli Ministerstwa. Spraw \-Vcwnętrz
nych wyra7.ił w komisyi państwowej zdanie, że artykuł ninieJszy 
powinien być s kreślony. 
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34. W celu ulże!:!ia kasom chorych czynie
nia zadość ciążącym na nich obowiązkom może 
być otwierana reasekuracya wzajemna. Reaseku
racya może obejmować albo wszystkie e1ązące na 
kasach obowią:t.ki albo część ich. Reasekuracya 
otwiera się za zezwoleniem Rady Ministrów na 
określanych przez nią zasadach. Towarzystwom 
reasekuracyi wzajemnej mogą być nadaware pra
wa, przewidziane w artykule 28 prawa niniej
szego. 

35. Kasy chorych mogą podejmować się 
dawania robotnikom pomocy lekarskiej w wypad
kach i na warunkach, wymienionych w prawie 
niniejszem. W tym celu kasy chorych mogą sa
modzielnie lub łącznie z innemi kasarni: l ) urzą
dzać i utrzymywać szpitale i amlmlatorya, 2) 
wchodzić w porozumienie w celu 0kazywania ro
botnikom pomocy lekarskiej z zarządami miej 
skimi i ziemskimi lub odpowiadającemi im insty
tucyami jak również z prywatnymi zakładami 
leczniczymi. 

2. W y p l a t a w s p a r c. 
36. Kasy chorych wyplaeają ubezpieczo

nym osobom wsparcia pieniężne: l) w wypadkach 
choroby lu b skaleczeń, połączonych z postrada
niem zdolności do pracy, w wysokości: dla posia
dających rodzinę, utrzymywaną przez chorego, 
od polowy do dwóch trzecich a dla samotnych 
od jednej czwartej do polowy zarobku; 2) człon
kiniom kasy w razie połogu w wysokości od po
lowy do dwóch trzecich zarobku; 3) na pogrzeby 
zmarłych członków kasy w w)rsokośd od dwu
dziesto do trzydziestodniowego zarobku. Człon
kowie kasy, których choroba wywołaną była 
umyślnie albo skutkiem udziału w podległych 
odpowiedzialności karnej czynach gwałtu, awan 
turach i bójkach, nie mają prawa do wsparcia. 

37. Wymienione w punkcie l poprzedniego 
(36) artykułu wsparcia pieniężne z · wyjątkiem 
wymienionych w arty kule 39 wyplauają się, li
cząc od czwartego dnia choroby do czasu wy
zdrowienia, nie dlużej jednak jak w przeciągu 
dwudziestu sześciu tygodni a przy powtarzają
cych się chorobach wogóle nie dłużej jak w prze
ciągu trzydziestu tygodni w roku. 

38. W sparcia w razie pologu wypłacają się 
w przeciągu czterech tygodni. licząc od dnia po
logu. tym tylko położnicom, które mleżaly do 
jakiejkolwiek kasy chorych w przeciągu przy
najmniej trzech miesięcy, poprzedzających połóg. 
Kasy chorych mają prawo pozbawiać położnice 
wsparcia w tych razach, jeżeli rozpoczną one pra
cę z wynajmu przed upływem czterech tygodni, 
licząc od dnia połogu. 

39. Członkowie kas chorych, u bezpieczeni 
od wypadków nieszczęśliwych na zasadzie prawa 
o ubezpieczeniu od wypadków nieszczęśliwych i 
pozbawieni zdolności do pracy w warunkach, 
przewidzianych w pomienianem prawie, korzy-

stają ze wsparć z funduszów kas chorych od dnia 
wypadku nieszczęśliwego do czasu wyzdrowienia, 
lecz nie dłużej jak w przeciągu trzynastu tygod
ni. Wsparcia na pogrzeby tych osób (p. 3 art. 
36), jeżeli zmarły one skutkiem doznanego przy 
pracy wypadku nieszczęśliwego (art. 23 prawa u 
ubezpieczeniu robotników od wypadków nieszczę
śliwych), wypłacają się przez kasy chorych na 
rachunek towarzystw ubezpieczeń. 

40. Wymienione w art. 37 i 39 obowiązki 
kas chorych w przedmiocie wypłaty wsparć nie 
stosują się do członków kas chorych, nie ubez
pieczonych w towarzystwach ubezpieczeń na mo
cy prawa u ubezpieczeniu robotników od wypad
ków nieszczęśliwy c h i poszkodowanych skutkiem 
wypadków nieszczęśliwych w warunkach, prze
widzianych w przepisach, dołączonych do art. 
15619 ustawy przemysłowej (uzup. z r. 1906). Wy
płata w tych razach poszkodowanym wynagro
dzenia dokonuje się na zasadzie tego ostatniego 
prawa. 

41. Wymienione w artykule 36 prawa 
niniejszego wypłaty obliczają się w zal eżności od 
tego zarobku członka kasy, od jakiego obliczane 
były jego opłaty do kasy (art. 45). Dla członków 
kasy, których zarobek przenosi dwa ruble dziennie, 
wsparcia obliczają się w stosunku do zarobku tej 
ostatniej wysokości . 

42. Wysokość przyznawanych przez kasę 
wsparć ustanawia się corocznie w wymienionych 
w artykule 36 granicach przez zebranie ogólne 
kasy chorych na rok z góry. T ym samym try
bem zebranie ogólne może ustanawiać: l) że 
samotni c:lłonkowie kasy w razie umieszczenia 
ich w szpitalach na rachunek . kasy lub osoby 
trzeciej wcale nie otrzymują wsparć albo że 
wsparcia pomienianym osobom mogą być zmniej
szone w porównaniu z wymienioną w artykule 36 
prawa niniejszego wysokością; 2) że wypłata 
wsparć zaczyna się wcześniej niż od czwartego 
dnia choroby; 3) że do liczby dni, za które wy
płaca się wsparcie, mogą być włączone święta i 
przerwy w pracy; 4) że prawo do otrzymywania 
wsparć nabywa się przez obowiązkowych człon
ków kas po upływie pewnego czasu należenia do 
kasy, nie przenoszącego jednak dwóch tygodni; 
5) że członkowie, pogwałcający ustawę kasy lub 
postanowienia zebrań ogólnych w przedmiocie 
zawiadomień o chorobie, sprawowania się cho
rych i dozoru nad nimi, jak również polecenia 
lekarza mogą być w wypadkach odnośnych po
zbawian i wsparć zupełnie lub częściowo jak 
również karani pieniężnie na mocy postanowie
nia zarządu kasy w wysokości, nie przenoszącej 
trzech rubli za każde pogwałcenie. F ostanowie
nia zarządu o nałożeniu kary komunikuje się 
pracodawcy, który dokonuje potrącenia z zarobku 
ukaranego przy naj bliższej wypłacie. 

43. Kasy chorych mogą brać udział w 
wydatkach na leczenie utrzymywanych przez 
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członków kas ich rodzin jak również wypłacać 50. Kapitał obrotowy tworzy się z opłat 
dla tych rodzin wsparcia podczas choroby i na członków kasy i pracodawców (za wyjątki~m 
pogrzeby oraz wsparcia żonom członków kas w przypadającego na kapitał zapasowy potrącenia), 
razie połogów. Wysokość tego rodzaju wsparć dochodów od majątku kasy i wpływów przypad
określa się w wymienionych w ustawie kasy kowyeh (p. l, 2, 3, i 7 art. 44). 
~nlnicacl.1 .i na pokrydctiek. wym

1 
ienionhych hw arty- 51. Kapitał zapasowy kasy tworzy się z 

u e mrneJ szy m wy a ow {asy c oryc moga . d eJ· w prz"'dsl·ębior·st\;vie w chwili otwarcia · , . ć · , .· · t. · ć t • d · pos1a a n v 
prze, .. n a~ za naJ" yze.J I zeclą częś wp1_ywo\: . o działalności kasy chorych sumy kap i tal~ kar n e-
k~s), przezn~czonyc~ na w~p!a.tę wspa1ć, W) m1e- go (art. l52 ust. przem. uzup. z r. 1906) 1 uzupeł-
niOnych w alt. 36 prawa mnieJszego. l nia się zapomocą potrące!l z opłat członków 

3. F u n d u s z e k as c h 0 ryc h. kasy i pracodawców w wysokości, przewid:>:ianei 
• . w ustawie kasy, w g r anicach od 5% do 10 % 

44. E und?"sze kas chorych tworzą się:, l ) 0 łat z pozostałości od rocznych operacy i kasy 
z opłat czło~kow kas.y; 2) z opłat pracodaw~owi oi-az 'z wpływów, przewidzianych w punk tach 
3) .z ~ochodow o.d J?~Jątku kasy; 4) z zapomog 1 4, 5. i 6 artykułu 44. Potrącenia na kapitał za
ofiar_, ~) z kar. p1em.ęznych,. na~ładanych. na. ~o- pasowy z opłat członków kasy i pracodawców 
b~trnkow, n~ zas.adz~e obo\~IązuJąc.ych p1 z~p1s_ow ustają. jeżeli podług sprawozda~ia r?cznego kasy 
P!zez . . ZdWJadUJąC)Ch przedsiębJOr~twami Jak kapital ten dosięgnie sumy, rowneJ wydatkom 
ro~mez prze_z ~arzą;l;Y .kas na z .asad~re ~rtykulu kasy za ostatnie dwa lata, i wzn.awiają ~ię:jeżeli 
~2, 6) Z kai za spO~JllOne wplace?Ie ~l zypada- suma kapitału zapasowego sradme pomżeJ wy
JąCych do kasy opłat, 7) z wp1ywow piZypadko- mienionej normy. W r azie złączenia kilku kas 
wych · d · h l 't 1· ł' · 

4
·
5

_ w Je ną 1c mp1 a y zapasowe ączą s1ę. 
·wysokość oplat robotników ustanawia 

się przez zebranie ogoln e kasy. Opłaty te po
winny być nie ~ iższe od l ~- i nie wyższe od 
20fo zarobków (płacy akordowej, pensyi, udzi ału 
w zyskach i t. d. jak również utrzymania w na
turze) w kasach, posiadających nie mniej, jak 
400 członków. i 30fo w kasach, posiadających 
mniej, niż 400 cz!onków. Dla osób, Hórych za
~·obek przenosi dwa ruble dziennie, oplata ol,licza 
się w stosunku zarobku dwóch rubli dziennie. 
Pracodawcy płacą do kasy d wie trzecie sumy 
opłat jej członków . Opłaty, które wpłynęły do 
kasy prawidłowo, nie podlegają zwrotowi. 

46. Osoby, które należą do kasy dobrowol
nie (>~rt. 11), pokrywają same należny od praco
dawców udział w ich oplatach. 

47. Opłaty członków kasy tak obowiązko
wych, jako i dobrowolnyeh potrącają się przy 
dokonywaniu wypłat zarobku lub utrzymania i 
oddają przez pracodawców do kasy w terminie 
tygodn iowym od dnia potrącenia razem z n e~ leż
nemi od nich opłatami. Nie oddane w terminie 
tym pieniądze śeiągane są z pracodawców z roz
porządzenia urzędników inspekcyi fabrycznej 
zgodnie z przepisami dla ściągania należności na 
mocy niewątpliwy ch żądań rządowych (art. 427 
pr. o ściąg. cyw. wyd. r. 1892) i pracodawcy 
płacą przytern karę w wysokości l 0 / 0 miesięcznie 
od przetrzymanej sumy, li cząc niecały miesiąc 
za -cały. 

48. Jeżeli przy wypłacie zarobku lub utrzy
mania odpowiednie potrącenie dla jakichkolwiek 
powodów nie było dokonane, t o powinno ono 
być zrobione przez pracodawcę przy następnej 
wypłacie niez ależnie od przypadając~go w termi
nie tym potrącenia. 

49. Z funduszów kas chorych tworzy się 
kapitał obrotowy i zapasowy. 

52. Ke~sy chorych mogą przyjmować zapo
mogi i ofiary na cele. zgodne z zadan iami tych 
kas. Sumy te użytkują się zgodnie ze wskaza
nym przez ofiarodawców celem a w r azie braku 
wskazania przelewają się do kapitału zapaso-
w ego. 

53. Wydatki bieżące kasy dokonują się z 
kapitału obrot\)wego. Kapitał zapasowy wydat
kuj e się tylko w tych wypadkach, jeżeli kapitał 
obrotowy okaże się niewystarczającym na doko
nywanie wydatków kasy. 

54. Jeżeli wpływy bieżące (art. 44) okażą 
się niewystarczającymi na pokrycie wydatków 
kasy i jeżeli przytem kapitał zapasowy zmniej
szył się więcej, niż o polowę w stosunku do 
sumy tego kapitału na początku roku, wówczas 
z arząd kasy obowiązany j est zwołać zebranie 
ogólne w celu rozstrzygnięc i a kwestyi o odpo
wiedniem powi ększeniu opłat członków kasy i 
pracodawcy w granicach, wymienionych .w arty
kule 45 prawa niniejszego, o zmniP.jszemu obo
wiązkowych wydatków kasy w gran icach, dozwo
lonych według brzmienia artykułów 36, 42 i 43 
tegoż prawa, oraz o innych nie sprzeciwiającycJ;t 
s i ę prawu środkach dla uporządkowan ia operacyl 
kasy. 

55. \V razie trud n ości czasowej dla kasy w 
wypłacie przypadającego wsparcia i jeżeli przy
tern wydatkowane zostały wszystkie należące do 
kasy walory, które mogłyby być natychmiast 
spieniężone, pracod awcy obowiązani są wyplaeić 
kasie pożyczkę bezprocentową do czasu uporząd
kowania jej spi.:aw trybem, wskazanym wart. 54. 
Suma ogólna pomienianej pożyczki nie może 
przenosić trzymiesięcznej sumy wpływów i 
opłat. Jeżeli w kasie bierze udział kilku pra
codawców, wówczas pożyczka ta dzieli się po-
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między nich w stosunku do dokonywanych przez 
nich oplat bieżących do kasy. Na rachunek 
ogólneJ sumy pożyczki wypłacają się w miarę 
potrzeby z~liczki .wJ:lącznie na wypłatę wsparć. 
Na pokryme porniemonych pożyczek do czasu 
zupełnego ich spłacenia przeznaczają się oprócz 
innych wpływów bieżących fundusze , przezna
czone zgodnie z art. 51 prawa niniejszego na 
zaliczenie do kapitału zapasoweg o. 

56. Jeżeli przy powiększeniu trybem, wska
zanym w art. 5±, opiat czlonków kasy i praco
dawców nie pokrywają się obowiązujące podług 
prawa wsparcia najniższe (art. 36 i 42), wówczas 
zebranie ogólne może wydać postanowienie o 
odpowiedniem podniesieniu opłat powyżej wymie· 
niunych w artykule 45 grani c z zachowaniem 
ustanowionego w artykule tym stosunkupomiędzy 
oplatarni czlonków kasy i pracod awc0w, lecz z 
tern jednak ograni czeniem, żeby opłaty praco
dawców w żadnym r azie nie przenosiły 2 % sumy 
zarobku robotników. Postanowienia zebrania 
ogólnego o powiększeniu opłat na mocy artykułu 
niniejszego wprowadzają się w czyn nie inaczej, 
jak za zezwoleniem komisyi do spraw ubezpie
czenia robotników. 

57. W r azie uchylania się zarządu od zwo
łania zebrania ogólnego kasy lub u chylania się 
zebrania ogólnego od przedsięwzięcia przewi
dzianych w artykułach 54 i 56 środków odnośne 
w t.ej sprawie rozporządzenia wydają się przez 
komisyę do spraw ubezpieczenia robotników i 
wprowadzają w czyn przez zarząd kasy. 

58 .. Jeżeli kapitał zapasowy przeniesie 
wymienioną w artykule 51 normę, wówczas ze
braiJie kasy może zmniejszyć wy~;okość opłat 
członków kasy i pracodawcy chociażby nawet 
niżej ustanowionej w artykule 45 granicy naJ· 
niższej. 

59. Fundusze kasy, nie wymagające natych
miastowego użycia, umieszczają się w państwo
wych i gwarantowanych przez rząd papierach 
procentowycb, w listach zastawnych rosyjskich 
ins tytucyi kredytowych ziemskich, w obligacyach 
towarzystw kredytowych miejskich i pożyczkach 
miejskich, we wkładach i na rachunkach bieżą
cych w Banku Państwa, państwowych kasach 
oszczędności i instytucyach kredytowych prywat
nych; minister Handlu i Przemysłu po porozu
mieniu z ministrem ~karbu ma prawo wskazywać, 
jakie z listów zastawnych banków ziemskich i 
obligacyi towarzystw kredytowych oraz poży
czek miejskich dozwolone są do nabywania oraz 
w jakich instytucyach kredytowych prywatnych 
mogą być umieszczane fundusze kasy. 

60. Obowiązek praechowywania należących 
do kasy chorych sum pieniężnych i walorów 
wkłada się na właściciela przedsiębiorstwa. a 
jeżeli kasa otwartą została dla kilku przedsię
biorstw, w takim razie na jednego z nich z wyboru 

właścicieli tych przedsiębiorstw. Właściciel 
przedsiębiorstwa przechowuj e 11ależące do kasy 
walory w ir.stytucyach kredytowych (art. 59), o 
ile jest to możliwe ze względu na warunki miej
scowe, a koszta, związane z przechowywaniem 
p<nnienionych walorów, obci ążają kasę . 

4. Z ar z ą d z a n i e s praw a m i kasy. 

61. Sprawami kasy zarządza zebranie ogólne 
kasy i zarząd. 

62. Zebranie ogólne sl<J:acl a się z pełnomoc
ników, wybieranych przez członków kasy ze 
swojego grona w liczbie, określonej w usta wie 
kasy, lecz nie większej, jak sto osób. Jeżeli 
otwartą była wspólna kasa dla kilku przedsię
biorstw, w takim razie z każdego z nich wybierani 
sn., na zebranie ogólne pełnomocnicy w stosunku 
do liczby członków kasy w pomieniouych przed
siębiorstwach. Oprócz pełnomocników mogą być 
wybierani ich zastępcy w liczbie, określonej w 
ustawie kasy . Tryb wyboru pełiJomocników 
określa się w ustawie kasy. 

63. W zebraniu og ólnem przewod11iczy 
mianowana przez pracodawców osoba . W kasach, 
otwartyf)h dla kilku przedsiębiorstw, prezes mia
nuje się za wzajemnem ich porozumieniem. Ze
branie ogólne dochodzi do skutku w razie obec
ności przy najmniej polowy pełnomocników. W ra
zie jeżeliby na zebranie stawiła się mniejsza od 
wymienionej liczba, w takim razie n ajpóźniej po 
upływie clwóch tygodni zwołuje się ponowne ze
branie. które uważa się za doszłe do skutku bez 
względu na liczbę przybyłych. Uchwały zebra
nia ogólnego ?o apadają. zwykłą większością głosów 
osób obecnych. W razie równości głosów prze
wagę daje glos prze wodniczącego. W sp1 a wach, 
dotyczących zmiany ustawy kasy oraz likwidacyi 
ka.sy, potrzebne jest postanowienie przynajmniej 
2/ 3 głosów obecnych członków zebrania ogólnego 
kasy. 

64. Dozór nad przestrzeganie1n porządku w 
zebraniu ogólnem należy do przewodniczącego w 
zebraniu. 

65. Do zebrań og ólnych kas chorych sto
sują się postanowienia artykułów 8-13 i 15-18 
przepisów czasowych o zebraniach (Zb. pr. t. 
XIV, ust. o zap. przest. art. 1151, dod. uzup. r. 
1906). 

66. Uchwały zebraft ogóln y ch mogą być w 
terminie, wymienionym w ustawie kasy, zaskar
żone tak przez członków ka~y , jako i przez pra
codawców do komisyi do spraw ubezpieczenia 
robotników, która zależnie od okoliczności albo 
uchyla . poinienioną uchwalę albo poleca ;xrprowa
dzenie jej w życie. 

67. Do zarządu kasy należy prowadzenie 
jej spraw, określanie wysokości zarobków człon
ków w celu obliczenia przypadających od nich 
opiat, ustanawianie istnienia i czasu choroby 
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członków jak rówmez przyznawanie wszelkiego stanu albo pozbawienie stanowiska, jak również 
rodzaju wypłat i wsparć. Postanowienia zarządu za kradzież, oszustwo, przywłaszczenie powierzo
mogą być zaskarżone do zebrania ogólnego k asy. neg o majątku, przechowywanie majątku kradzio-

68. Zarząd kasy zestawia po skończonym nego, kupno lub wydanie pożyczki na zastaw kra
roku sprawozdanie z działalności kasy podlug dzionego lub osiągniętego z oszustwa majątku oraz 
zatwierdzonej przez Radę do spraw ubezpiecze- lichwę (o ile osoby te nie były uniewinnione wyro
nia robotników formy. W celu sprawdzenia ra- kiem sądowym), chociażby po osądzeniu spra
chunków i sprawozdania zarządu zebranie ogólne wy osoby te zwolnione były od kary na skutek 
wybiera komisyę rewizyjną tryLem, przewidzia- prz.edawnienia, p ogodzenia się, na mocy. manifestu 
nym w ustawie kasy. Sprawozdanie razem z NaJwyższt~go lub osobnego rozkazu NaJwyższego; 
opinią komisyi rewizyjnej poddaje się do r ozpa- 2) pozbawione na mocy wyrok <'> w sądowy ch sta
trze nia zebraniu ogólnemu i po zatwierdzeniu nowiska w przeciągu trzech lat od czas u pazba
przez nie s kład a się do komisyi do spraw ubez- wienia, chociażby osoby te były zwolnione od 
pieczenia robotników. kary na skutek przedawnienia, na mocy manifestu 

69. Zarząd kasy składa się z nieparzystej Najwyższego lub osobnego rozkazu Najwyższego; 
liczby cdonków, określonej w jej ustawie. Liez- 3) będące pod śledztwem lub sądem, jako obwi
ba członków zarządu z ramieniajej członków prze- nione w przestępstwach, wymienionych w punk
nosi o jedną osobę liczbę członków kasy z ramie- cie .l artykułtl niniejszego lub pociągających za 
nia pracodawców; członkowie zarządu z ramienia sobą pozbawienie stanowiska, oraz pociągnięte do 
pracodawców mianowani są na termin trzyletni tłumaczenia się w charakterze obwinionych w tych 
przez pracodawców z osób, które mogą nawet nie san,ych przestępstwach trybem, wymienionym w 
być członkami kasy; pozostali członkowie zarzą- art. 1035 ustawy postępowania sądowego, jak rów
du wybierani S'\ na ten sam termin przez zebra- nież będące pod jawnym dozorem policyi; 4) pod
nie ogtdne kasy z liczby j ej czł'onków. W ka- legle upadłości do czasu określenia jej rodzaju; 5) 
sach, otwieranych dl a kilku przedsiębiorstw, człon- ogłoszone upadłemi, co do któryeh sprawy tego 
kowie zarządu z r am ienia pracodawców mianowa- rodzfl,ju są zakońezone, z wyjątkiem tych, których 
ni są za wzajemną zgodą tych .ostatnich. Człon- upadłość uzn aną została za nieszczęśliwą; 6) po
kawie zarządu wybierają ze swojego grona pre- zbawione za przestępstwa stanu duchownego albo 
zesa i jego zastępcę . Oprócz członków zarządu wyldu_czone z grona stowarzyszeń i zrzeszeń na 
wybierani są i mianowani ich zastępcy. mocy wyroków ty ch towarzystw, cło których 

70. O dokonaniu wyboru członków z arządu naJeżeli; 7) skazane sądownie za uchylenie się od 
składa się sprawozdanie gubernatorowi, który w sJ'użby wojskowej. 
razie napotk anych przez nieg o pogwałceń prawa 74. Niestawienie się do pracy lub (;zynności 
kieruje swoje uwagi do rozpatrzenia w komisyi przedstawicieli osób, ubezpieczonych w kasach 
do spraw ubezpieczenia r obotników. Skargi na chorych, wówczas, kiedy są oni zatrudnieni wy
zaszłe przy wyb0rach nieprawidJowości podają konywaniem obowiązków, ciążących na nich, j a
się cło komisyi w terminie trzydniowym. Jeżeli ko na członkach zarządu lub peł'nomo ~ nikach, 
w przeciągu dwóch tygodni, licząc od dnia wy- nie daje pracodawcom prawa nakładać na nich 
borów, nie nastąpiło uchy lenie ich przez komisyę, jakichkolwiek kar lub żądać zerwania przed ter-
w takim r az ie wybory w chodzą w życie. minem umowy najmu. 

71. Jeżeli z arząd lub zebranie ogólne kasy 75. Zebranie ogólne kasy ma prawo wyzna-
powzięło sprzeciwi::tjącą się prawu lub ustawie czać rewizyę kasy, pociągać członków zarządu 
uchwalę o wydatkowaniu należący ch do kasy kasy do odpowiedzialności za nieprawidłową cizia
funduszów, w takim razie pracodawca ma prawo, lalność w kasie oraz wszczynać sprawy o usunię
nie wprowadzając w czyn tej uchwały, zawiado- ciu członków zarządu kasy (art. 79). 
mić o tem w przeciąg u trzech dni komisyę do 76. Rewizya funduszów k asy jak również 
spraw ubezpieczenia robotników, która wydaje akt i rachunkowości może być dokonywaną przez 
postanowienie albo o uchyleniu tej uchwały albo urzędników inspekcyi fabrycznej: a) na mocy po
o wprowadzeniu jej w życie. stanowienia komisyi do spraw ubezpieczenia ro-

72. W ustawie kasy moi.e być postanowio- botników i b) zależnie od swego uznania. Nie
ne: l) że prezesem zarządu kasy jest pracodawca zależnie od tego gubernator może dokonywać re
lub mianowana przez niego osoba, i 2) o przy- wizyi za pośrednictwem podwładnych mu urzęd
znawaniu członkom zarządu wynagrodzenia, jego ników. 
wysokości i warunkach wypłaty. 77. Sprawozdania o dokonaniu rewizyi in-

73. Na członków zarządu mogą być,wybierani 1 spektorowie fabryczni składają gubernatorowi, 
piśmierllli członkowie kasy obojga płci, mający który wraz ze swojemi uwagami składa je komi
przynajmniej 25lat wieku. Nie mogą być wybiera- syi do spraw ubezpieczenia robotników do roz
ne na członków zarządu osoby: l) pociągnięte do patrzenia. 
odpowiedzialności sądowej za przestępstwa, pocią- 78. W razie ujawnienia w działalnośc. i za
gające za sobą pozbawienie lub ograniczenie praw rządu lub zebrania ogólnego kasy uchybień pra· 
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wu lub ustawie komisya poleca zarządowi przed
sięwzięcie środków dla usunięcia w wyznaczo
nym przez komisyę terminie ujawnionych niepra
widłowości. 

79. Komisye do spraw ubezpieczenia robot
ników mają prawo usuwać prezesa i członków 
zarządu kas chorych w razie wykazania przez 
nich działalności, nie odpowiadającej postanowie
niom prawa lub ustawy kas. Niezależnie od te
go, j eżeli gubernator uzna, że działalność preze
sa i członków zarządu kasy pod względem zawia
dywania sprawami kasy nie odpowiada postano
wieniom praw a lub ustawy kasy aJ bo zagraża spo
kojowi i bezpieczeństwu publicznemu, w takim 
razie usuw a on pomieniane osoby od zajmowa
nych czynności i w przeciągu dwóch tygodni 
poddaje to komisyi do rozpatrzenia. 

80. Usunięci na mocy artykułu poprzednie
ero członkowie zarządu k'lsy zastępowani są try-"' . . . . . . 
bem, ustanowiOnym w praw1e mmeJszem 1 w ust.a· 
wie kasy w przedmiocie zastępstwa w składzie 
zarzadu. 

-81. Jeżeli w przeciągu wskazanego przez 
komisyę czasu usunięci członkowie zarządu kasy 
nie będą zastąpieni, w takim razie komisya wy
daje polecenie w sprawie zarządzania sprawami 
kasy do czasu wybrania pdnego składu zarządu; 
komisya może na ten czas powierzyć zarządzanie 
sprawami kasy albo iatniejącemu składowi zarzą
du, albo właścicielowi przedsiębiorstwa, albo na 
skutek starania. właściciela wybranej przez niego 
osobie. 

82. Właściciel przedsiębiorstwa, na którego 
podług artykułu poprzedniego włożone został'o 
czasowe zarządzanie kasą, może powierzać w tem 
zarządzaniu czynności wykon awcze upoważnio
nym przez niego osobom. 

83. Jeżeli przedsięwzięte na mocy arty ku
lów poprzednich środki nie pr?.ywrócą porządku 
w działalności kasy, jak równi eż jeżeli stan kasy 
zagraża jej upadłością, albo też jeżeli działalność 
kasy chorych przedstawia niebezpieczeństwo dla 
porządku państwowego i spokoju publiczneg o, 
wówczas komisya może wydać postanowienie o 
powierzeniu zarządzani a sprawami takiej kasy 
innej k asie chorych z pominięciem osób, wymie
nionych w artykule 81, albo też przyląezyć taką 
ka sę do jednej z istniejących kas chorych za zgo
dą tej ostatniej, albo wreszcie, jeżeliby wymie
nione środki okazały się niedogodnymi lub nie
osiągającymi celu, wydać polecenie zamknięcia 
kasy za zezwoleniem Rady do spraw ubezpiecze
nia robotników. 

84. W razie powierzenia zarządzania spra
wami kasy innej kasie chorych na zarząd tej 
ostatniej przechodzą wszystkie prawa i obowiąz
ki zarządu i zebrania ogólnego kasy, zarządzanie 
którą przeszlo na daną kasę chorych. 

85. Skargi na przewidziane w prawie ni
niejszem rozporządzenia inspektorów fabrycznych 

podają się w terminie miesięcznym, licząc od 
dnia wydania rozporządze ni a, do komsyi do spraw 
ubezpieczenia robotników. Podanie skargi nie 
wstrzymuje wprowadzenia w czyn zaskarżonego 
rozporządzenia, jeżeli co do jego wstrzymania 
nie wydał'a polecenia komisya, do której skarga 
była podana. 

86. Przewidziane w prawie niniejszem oho
wiązki inspektorów fabrycznych wkł'adają się w 
wypadkach odnośnych na urzędników dozoru 
górniczego. 

III. Pornoc lekarska dla robotników. 
87. Pomoc lekarska udziela się w postaci: 

l) pierwszej pomocy w razie nagłych zasł'abnięć 
i wypadków niflszczęśliwych; 2) lecze nia ambula
t oryjnego; 3) leczenia szpitalnego z kompletuem 
utrzymaniem chorych i pomocą robotnicom pod
czas połogów. Pornoc lekarska pociąga za sobą 
be:r.platne wydawanie lekarstw, środków opatrun
kowych i innych przynależytości lekarskich. 

88. \V chorobach, nie wyw ~ łujących po
zbawienia zdolności do pracy, robott~icy leczeni 
są kosztem właścicieli przedsiębior~tw dotychczas, 
dopóki są oni związani umową najmu. W cho
robach, powodujących postrad an ie zdolnośc i do 
pracy, niezależnie od tego, czy choroba wym aga 
lecze nia s~pitalnego, czy ambulatoryjnego, robot
nicy mają prawo do korzystania z leczenia, eho
ciażby nawet. umowa najmu była zerwaną, do 
czasu wyzdrowienia, lecz nie d!użej jak w prze
ciągu czterech miesięcy, licząc od dnia zachoro
wania. Termin ten przedluża się do dwóch lat 
na leczenie zatrucia chronicznego gazami szkod
liwymi i trującymi wyziewami lub substan cyami. 
Wymieniony w artykule 11iniej szym przepi;; o dłu
gości czasu leczenia nie dotyczy leczenia, spowo
dowanego przez zaszJy z robotnikiem przy pracy 
wypadek nieszczęśliwy, które odbywa się na za
sadach, wskazanych w prawie o ubezpieczeniu ro
botników od wypadków nieszczęśliwych i w ra
zach odnośnych w dodatku do artykułu 156 19 ust. 
przem. (uzup. z r. 1906). 

89. Początkowa pomoc lekarska i lecze nie 
ambulatoryjne (art. 87) daje się przE!z wł'aścicieli 
przedsiębiorstw w naturze, lecz mają oni prawo 
wchocłzić w porozumienie z kasami chorych lub 
organizacyami zarządv ziemskiego albo miejskie
go oraz z odpowiadająceroi im instytucyami w 
przedmiocie okazywania robotnikom początkowej 
pornocy lekarskiej i leczen ia ambulatoryjnego. 

90. Właściciele przedsiębiorstw mogą da
wać leczenie szpitalne w naturze albo przekazy
wać je odnośnym kasom chorych za porozumie
niem z niemi. Jeżeli kasy chorych nie podejmą 
się tego leczenia, wówczas robotnicy pomienia
nych przedsiębiorstw korzystają z leczenia w za
kładach leczniczych, należących do zarządów 
ziemskich i miejskich oraz odpowiadających im 
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instytucy i na ogólnych dla ludności miejscowej 
zasadach. 

91. W faściciele przedsiębiorstw, dający za
trudnionym u nich robotnikom pomoc lekarską 
w naturze, mogą wchodzić w porozumienia wza
j emne w przedmiocie wspólnego czynienia zadość 
ciążącym na nich w tym względzie obowiązkom. 

92. Właściciel przedsiębiorstwa może wejść 
w porozumienie z zarządem ziemskim lub miej
skim al bo odpowiadają~ą im instytucyą w spra
wie wynagrodzenia za leczenie szpitalne zatrud
nionych u niego robotników w należących do 
tych instytucyi zakładach leczniczych. Jeżeli 
do takiego porozumienia nie przyszło, wówczas 
właściciel przedsiębiorstwa płaci tym instytucyom 
za okazane pomienion.ym robotnikom leczenie 
szpitalne podł'ug kosztu dziennego utrzymania i 
le czenia chorego w należących do pomienianych 
instytucyi zakładach l eczniczyel1. 

9:3. Suma płaconego przez właściciela przed
siębiorstwa wynagrodzt nia określa się podług 
liczby dób w granicach wymienionego w arty
kule 88 czasu pobytu robotnika w zakładzie 
yeczniczym . 

94. Koszt dzienny utrzymania i leczenia 
chorego (art. 92) w należących do zarządów 
ziemskich i miejskich lub odpowiadających im 
instytucyi zakładach leczniczych określa się dla 
pomienionych instytucyi przez komisyę do spraw 
ubezpieczenia robotników na dwa lata z góry na 
zasadzie przedstawionych przez pomieniane insty
tucye obliczeń rzeczywistych kosztów utrzymania 
i leczenia. chorego w należących do nich zakła
dach leczniczych. 

95. Rada do spraw ubezpieczenia robotni
ków ma prawo: l) wydawania przepisów ogólnych 
w przedmiocie urządzenia i utrzymania zakładów 
leczniczych dla robotników: 2) wydawania prze
pisów ogólnych w przedmiocie oknzywania robot
nikom początkowej pornocy lekarskiej i l eczenia 
ambu latoryjn ego jak również określania warunków 
ogólny~h dla porozumień właścicieli w tej sprawie 
oraz kas chorych tak pomiędzy sobą jako i w 
wymienioneroi w artykule 89 prawa niniejszego 
instytucyami; 3) ustanawiania form sprawozdaw
czych czynności lekarskich w zakładach leczni
czych, l ecząeych robottrików na mocy prawa 
niniejszego. 

Projekt prawa o komisyach do spraw ubezpieczenia robotników,*> 
l. W każdej gubernii lub obwodzie, na które l przedsiębiorstw przP-mysłowych i dwóch członków 

rozciąga się działalność praw o zabezpieczeniu z ramienia osób ubezpieczonych . 
robo~ników na w;pad_ek ch?J:Oby i _o u~ezp_ie- / 3. Członk_owie kornisyi z ramienia 1;Iinister
czen!ll od wypadkaw meszczęshwych, pk rowmeż stwa Handlu 1 Przemysłu zastępowani są w 
w miastach Petersburgu, 111oskwie, Odesiei War- r azie ich nieobecności przez oddzielnie mianowa
szawie otwiera się kornisya do spraw uuezpie- nych przez ministra zastępców. 
czenia robotników. 4. Członkowie komisyi z ramienia ziemstw 

2. Komisye do spraw ubezpieczenia robo- i miast wybierani są na trzy lata przez zebrania 
tników składają się pod przewodnictwem guber- gubernialne ziemskie i odnośne zarządy miejskie 
natora (naczelnika miasta, atamana z nakazu lu b J (art. 2) z grona osÓl>, mających prawo głosu 
oberpolicmajstra) z wicegubernatora (pomocn ików bezpośredniego na zebraniach wyborczych ziem
naczelnika miasta, atamana z nakazu lub ober- s kich i miejskicl1. Członkowie komisyi z ramie
policmajstra ), naczelnika zarządu żandarrneryi, nia właścicieli przedsiębiorstw przemysłowych 
prokuratora sądu okręgowego lub jego pomocnika, wybierani są na ten sam okres czasu przez za
zal'Zi!dzającego izbą skarbową, inspektora lekar- rządy odnośnych towarzystw ubezpieczeń z grona 
skiego, starszego inspektora fabrycznego, inspek- właścicieli lub zarządzających przedsiębior
tora fabrycznego, okręgowego inżyniera górni- stwami, na które rozciąga się działalność prawa 
czego lub jego pomocników (dwóch osta:tnich w o ubezpieczeniu robotników od wypadków nie
okręgach z rozwiniętym przemysłem górniczym), szczęśliwych. Członkowie kornisyi z ramienia 
mianowanych przez ministra Handlu i Przemysłu, ubezpieczony~h wybierani S<\ na ten sam okres 
jednego członka z ramienia ziemstwa gubernia!- czasu przez zarządy kas chorych, otwieranych 
nego i jednego członka z ramienia miejscowego w mieście, gdzie komisy a ma swoje miejsce pobytu, 
zarządu miejskiego w miejscowościach, w któ- lub w miejscowościach przyległych, z grona 
rych wprowadzone są samorządy ziemskie łub członków kas chorych. Tym samym trybem i 
miejskie, dwóch członków z ramienia właścicieli na tych samych zasadach wybiera się n a wypa-

dek nieobecności członków po iednym zastępcy 

. *) Projekt uiniejszy, opracowan~· przez Oddział Prz~mysłu k~ż.dego Z _c~ł?n ~{ÓW ko~is:yi Z ramienia ziemstw, 
Mmisterstwa Handlu i Przemysłu , rozpatrzony i zmien iony przez l miast własCICieh przedsiębiOrstw przemysłowych 
osobną. komis~ ·ę państwową. i nttstępnie przez Radę 1\iinis trów. będzie · ~b' b · h 
przedmiotem obrad w Izbie Państwowcj w jc•ieni r. 1908-go. l OSO U ezp1eczonyc . 
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5. W guberniach, w których wprowadzone 
zostało prawo o zarządzaniu gospodarką miejscową 
(Zb. pr. t. II, uzup. z r. 1906), w komisyach biorą 
udział zamiast członków, wybranych z ramienia 
ziemstwa gubernialnego, członkowie komitetu 
gubernialnego do spraw gospodarki ziemskiej z 
wyboru pomienianego komitetu. 

6. Wybrani e;złonkowie komisyi i ich za
stępcy po ukończeniu terminu pełnomocnictw 
pełnią n:tdal swoje obowiązki do czasu wybrania 
n owych członków. Osoby ustępujące mogą być 
ponownie wybierane. 

7. Członkami komisy i z wyboru mogą być 
tylko poddani rosyjscy płci męskiej, mający 
przynajmniej. 25 lat \~i e ku i umi?jący . czytać i 
pisać po rosyJsku. N1e mogą byc wy bterane na 
członków komisyi lub pozostawać na tern stano
wisku osoby: l) pociągnięte do odpowiedzialności 
sądowej za przestępstw a, pociągające 7.a sobą 
pozbawienie lub og raniczenie praw stanu albo 
pozbawienie stanowiska, _jak ró_wnież za kra~zież, 
oszustwo, przywlaszczeme powterzonego maJątku, 
przech?wywanie _majątku kradzio.nego. kupno .lub 
wydame pożyczki ua z_astaw krad~wnego l~ b ostąg· 
niętego z oszu stwa maJątku oraz h ch wę (o de osoby 
te nie były uniewinnione wyrokiem sądowym), cho
ciażby po osądzeniu sprawy osoby te zwolnione by
ły od kary na skutek przedawnienia, pogodzen ia się, 
na mocy manifestu N aj wyższego lub oso b n ego 
rozkazu Najwyższego; 2) pozbawione na mocy 
wvroków sądowych stanowiska w przeciągu 
t·r~ech lat od czasu pozbawienia, chociażby osoby 
te były zwolnione od kary na skutek prz"edawnie
nia, na mocy manitestu Najwyższego lub osobnego 
rozkazu Najwyższego; 3) będące pod śledztwem 
lub sądem, iako obwinione w przestępstwach, wy 
mi enion ych w punkcie l artykułu niniejszego lub 
pociągających za sobą pozbawienie stanowiska, 
oraz po ciągnięte do tłumaczenia się w charakterze 
obwinionych w tych samych przestępstwach try
bem, wymienionym wart. 1035 ustawy postępowa
nia sądowego, jak również będące pod jawnym 
dozorem policyi; 4) podległe upadłości do czasu 
określenia iej rodzaju; 5) ogłoszone upadłemi, co 
do których sprawy tego rodzaj u są zakończone, 
z wyjątkiem tych, których upadłość uznaną 
została za nieszczęśliwą; 6) pozbawione za prze
stępstwa stanu duchownego albo wykluczone z 
grona stowarzyszeń i zrzeszeń na mocy wyroków 
tych towarzystw, do których należeli; 7) skazane 
sądownie za uchylenie się od służby wojskowej. 
Członkowie komisyi z ramienia osób ubezpieczo
nych ustępują ze składu komisyi, jeżeli w prze
ciągu więcej niż sześciu miesięcy nie są członkami 
obowiązkowymi kasy chorych. 

8. Tryb dokonywania, sprawdzanie i zaskar
żanie wyborów członków komisyi przez zebrania 
ogólne członków towarzystw ubezpieczeń i 
zarządy kas chorych (art. 4) ustanawiają się przez 
ministra Handlu i Przemysł'u po porozumieniu z 

ministrem Spraw Wewnętrznych i zatwierdzają 
przez Radę Ministrów. 

9) Członkowie komisyi z ramienia osób 
ubezpieczonych otrzymują za udział w posiedze
niach wynagrodzenie w wysokości, zatwierd21anej 
przez Radę do spraw ubezpieczenia robotników. 

10. Niestawienie się do pracy lub czynno
set członków komisyi z ramienia osób ubezpie
<;zonych, spowodowane spełnianiem ciążących na 
nich, jako członków komisyi, obowiązków, nie 
daje prawa 'ani do nakł'adania na nich jakichkol
wiek kar, ani do żądania zerwa:1ia przed termi
nem umowy najmu. 

11. Biurowość w komisyaeh, będąc pod kie
runkiem ogólnym ich prezesów, należy do urzęd
ników inspekcyi fabrycznej i dozoru górnic:zego, 
należących do składu komisyi. 

12. !':a komisye wkłada się dozór nad prze
strzeganiem praw o zabezpieczeniu robotników na 
wypadek choroby i o ubezpieczeniu od wypad
ków nieszczęśliwych oraz wydawanych w celu 
uzupełnie nia tych praw przez Radę do spraw 
ubezpieczenia robotników przepisów, regulami
nów i postanowi eń jak również czynności pole
cające w przedmiocie stosowania pomienianych 
praw i rozporządzeń Rady do spraw ubezpiecze
nia robotników. Komisye zawi adamiają Radę do 
spraw ubezpieczenia robotników o trudności a,)h 
i wątpliwościach, napotykanych przy stosowaniu 
pomienianych praw i wydanych w celu ich uzu
peł'nienia rozporządzeń. 

13. W szczególności zawiadywaniu komisyi 
podlegają : l ) skargi na rozporządzenia urzędników 
inspekcyi fabrycznej w sprawac h, doty czących 
zabezpieczenia robotników na wypadek choroby 

,i ubezpieczenia od wypadków nieszezęśliwych; 2) 
rozp atrywanie uwag gubernatora w przedmiocie 
dokonywania wyborów prezesów i członków za
rządów kas chorych ja.k również skarg na zaszła 
przy pornianionych wyborach nie-prawidłowości; 
3) sprawy o usuwaniu członków zarządów kas 
chorych; 4) określanie g ranic tych miejscowości, 
znajdujące się w których kasy chorych biorą 
udział w wyborach członków komisyi z ramieuia 
osób ubezpieczonych; 5) czyn ienie do Rad y do 
spraw ubezvieczenia robotników przed stawień w 
sprawie poddania działaniu prawa o u bezpiecze
niu robotników na wypadek choroby przedsię
biorstw w wypadkach, przewidzianych warty ku
le 8 pomienianego prawa; 6) skargi na postano
wienia zebrań ogólnych i zarządów kas chorych 
i uchylanie w wypRdkach odnośnych tych posta
nowień; 7) wyznaczanie rewizyi funduszów kas 
chorych jak również ich akt i rachunkowości; 8) 
rozstrzyganie spraw o otwieraniu kas chorych 
jak również zatwierdzanie ustaw kas, zawierają
cych odstępstwa od ustawy normalnej; 9) postano
wienia w wypadkach odnośnych o środkach dla 
uporządkowania spraw pieniężnych kasy; 10) zwal-
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nianie od udziału w ubezpieczeniu na wypadek i po uprzedniem zażądaniu od obwinionych na
choroby przedsiębiorstw, posiadających charakter leżnych wyjaśnień przebzują się przez guberna
czasowy; 11) zezwalanie w wypadkach odnośnych tora do rozpatrzenia w komisyi. Przy razpatry
na powiększanie wysokości opłat członków kas waniu tych spraw przestrzega się w komisy i tryb, 
chorych powyżej normy ustanowionej; ] 2) okre- wymieniony w ar ty kule 16. 
ślanie wysokości kosztu dziennego leczenia i 19. Dla prawomocności postanowień komi
utrzymania chorego w zakladacn leczniczych, syi wymagany jest udział prezesa i przynajmniej 
należących do ziemstw i miast; 13) wydawanie czterech członków z warunkiem zaproszenia na 
taksy na zwrot kosztów leczenia robotników, po- posiedzenie wszystkich członków. 
szkodowany ch skutkiem wypadków nieszczęśli- 20. Sprawy w komisyi decydują się więk
wych przy pracy; 14) określanie w celu obli cze- szością głosów a w razie równości prezes daje 
nia utrzymania rocznego poszkodowanych skut- przewagę temu zdaniu, do którego przyłączył 
kiem wypadkównieszczęśliwy ch przy pracy prze- · 
ciętnej płacy dzienbnej wyrobników jak również się . 21. N a postanowienia komisyi, 0 ile na mo
kosztu mieszkań ro otników. cy przepisów odnośnych nie są one uznane za 

14. Przy rozpatrywaniu spraw, wymienio- ostateczne, mogą być podawane w terminie mie
nych w punktach l- 3 artykułu lo, do składu sięcznym za pośrednictwem komisyi skargi w 
komisy i oprócz wymienionych w artybtle 2 osób sprawach, wymienionych w punktach 1-3 arty
wchodzą: gubernialny marszalek szlachty i pre- kulu 13, do Senatu Rządzącego w Departamencie 
zes sądu okręgowego . Prokurator sądu okręgo- Pierwszym, a w sprawach, wymienionych w punk
wago lub jego zastępca , nie przyjmując udziału tach 4-14 artykulu 13, do Rady do spraw ubez
w decydowaniu pomienianych spraw, skladają pieczenia robotników. Wymieniony termin obli
komisyi swoje opinie. cza się dla spraw, podlegających zaskarżeniu do 

ln. Przy rozpatrywaniu przez komisyęspraw, Senatu nządzącego. od dnia wręczenia skarżące
wymienionych w punktach l i 2 art. 13, stoso- mu kopii postanowienia komisyi, dla pozostałych 
wują się przepisy, przytoczone w artykulach 16 spraw od dnia ogłoszenia postanowienia lub od 
i 17. dnia wprowadzenia go w życie, jeżeli postano-

16. Po wyznaczeniu sprawy do rozpatrze- wienie nie bylo przedtem ogłoszone. Podanie 
nia w komisyi skarżącemu po~>yla się zawiado- skarg ni e wstrzymuje wprowadzenia w życie za
mienie; skarżący lub jego pelnornocnik ma pra- skarżonego postanowienia, jeżeli wstrzymania go 
wo być obecnym przy wnoszeniu sprawy i dawać nie poleciła instytucya, do której podaną została 
co do niej wyjaśnienia slowne lub piśmienne. skarga na postanowienie komisyi. 
Niestawienie się skarżącego lub jego pelnornocni-
ka nie wstrzymuje decydowania sprawy, jeżeli 22. Jeżeli gubernator nie uzna za możliwe 
komisya ma możność przekonania się, że skarżą- zgodzić się z pogtanowieniem większości czlon
cy w swoim czasie otrzymnl zawiadomienie. ków komisyi, wówczas wstrzymuje on wy konl!-

17. Postanowienia komisyi w sprawie skarg nie pomienianego posta nowienia i w przeciągu 
mogą polegać albo na uznaniu zask arżonego roz- siedmiu dni przedstawia sprawę ministrowi Ran
porządzeni a za prawne albo na ucbylenin go. dlu i Przemysłu, który albo poleca gubernatoro
W wypadku pierwszym skarżącemu posy!a się wi wprowadzenie w czyn postan owienia, al bo 
zawianomienie o pozostawi eniu jego skargi bez składa do Sen atu Rządzącego z przedstawieniem 
skutku wraz z przesłaniem mu kopii protokółu uchylenia go. Jednocześ ni e z przeostawieniem 
komisyi. W wypadku drug im skarżącemu posy- ministrowi Handlu i Przemysłu gubernator k o
la się zawiadomienie o u:!hyleniu zaskarżonego munikuje o tern do wiadomvści ministra Spraw 
przez niego postanowieni a; urzędnik lub instytu- Wewnętrznych. 
cy a, której rozporządzenie zostało przez komisyę 23. Prezes komisyi ma prawo zapraszać na 
uchylon e, otrzymuj e kopię protokółu komisyi. posiedzenia z prawem głosu doradczego osoby, 
Ten sam tryb przestrzega się w razie ucl1ylenia których udział w rozpatrywaniu s])raw okaże się 
postanowienia nie w calości lecz w części . pożyteczny. 

18. Sprawy o usunięciu prezesa i członków 24. Przepisy, d oty cząee porządku wewnętrz -
zarząd~ k as chory~h z. zajmowanych przez .ni~h l nego i ~i~rowości w komisyach , określają się w 
stanow.Isk w.szczynaJą się na mocy. postanowieDla r· regul~mHJJe,. wydaw~n.ym przez Radę do spraw 
ze brama ogolnego kasy lu b żądarna. gubernatora u bezpiecze ma ro botmkow. 
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l. W celu zawiadywania należącerui do Mi
nisterstwa Handlu i PrzemysłtJ sprawami, doty
czącerui obowiązkowego ubezpieczenia robotników 
na wypadek choroby, oraz stosowania przepisów 
o wynagrodzePiu robotników, poszkodowanyeh 
skutkiem wypadków nieszczęśliwy ch, przy Mini
sterstwie Handlu i Przemysłu znajduje się Rad a 
do spraw ubezpieczAnia robotników. 

2. Rada składa się pod przewodnictwem 
ministra Handlu i Przemysłu z jego pomocników, 
dwóch członków stałych, dyrektora Departamen
tu Górniczego, zarządzającego Oddziałem Prze
mysłu i jego pomocnika, zarządzającego (_)ddzia
łem Handlu. dwóch czJonków z ramienia Mini
sterstwa Spraw Wewn ętrznych i po jednym czł0nku 
z ramienia Ministerstw: Skarbu, . Sprawiedliwości 
i Komunikacyi oraz z ramienia Zarządu Główn e
go Rolnictwa, jednego z pośród członków Rady 
Lekarskiej lub z pośród urzędników Zarządu 
Głównego Inspektora Lekarskiego, mianowanych 
przez ministra Spraw Wewnętrznych, jak rów
nież członków z wyboru: po jednym z ramienia 
Petersburskiej R ady Miejskiej i Petersburskiego 
Zebnnia gubernialnego Ziemskieg o oraz J..>O trzech 
z ramienia właścicieli przedsiębiorstw przemysło
wych i osób ubezpieczonych.**) 

3. Jeżeli minister H andlu i Przemvs!u nie 
może brać udziału w Radzie, w takim ra~ie prze
wodniczy w niej pomocnik ministra, mianowany 
przez ministra. W zebraniach częściowych R ady 
przewodniczą członkowie stali, mianowani przez 
mini str a Handlu i Przemysłu. 

4. Członkowie R.ady .z r am ienia wład z oprócz 
członków Rady, biorących w niej udział z urzę
du, rr.ianowani są i zwalniani przez władzę Naj
wy~szą na zasadzie przedstawień odnośnych 
ministrów. Członkowie z wyboru wybierani są 
na trzy lata trybem, wskazanym w art. 6. Na 
wypadek nieobecności któregokol wiek z członków 
Rady mi anow ani są lub wybierani w jednakowej 
z nimi liczbie, jedn akowym trybem i na jedna
kovvych zasad ach zastępcy. Członkowie Rady z 
ramienia Ministerstwa Handlu i Przemysłu, nale
żący do Rady z urzędu, w razie ich nieobecności 
zastępowani są przez osoby, specyalnie w tym 
celu mianowane przez władzę N a j wyższą. 

5. Członkowie Rady z ramienia Petersbur
skiej Rady Miejskiej i Petersburskiego Zebrania 
gubernialnego Ziemskiego wybierani są przez 

* ) Vrojekt niniejszy, opracowany przez Oddział Przemyolu 
Ministerstwa Handlu i Przemysłu, rozpatrzony i zmieniony przoz 
osobnf\ kotnisyę państwową i następni e prze z Radę }.finistrów, będzie 
przedmiotem obrad 'v Izbie Państwowej w jesieni r . J908. 

** ) Przed!!itawicie l e Synodu, Dw oru Cesarskiego i Apana~y, 
Ministerstwa Wojny i Marynarki wyrazili w komisyi pai1stwowej 
zdanie, ~e do składu Rady powinni równie~ należeć przedstawiciele 
pomienianych władz. 

Radę Miejską i Zebra nie gubernialne Ziemskie z 
liczby radnych miejskich·lub g ubernialnycil ziem
skich. Członkowie z ramienia właścicieli przed
siębiorstw przemysłowych wybierani są przez za 
rządy towarzystw ubezpieczeń, otwartych 11a mo
cy prawa o ubezpieczeniu od wypadków nie
szczęśliwy ch. Członkami R ad y z ramienia właści
cieli przedsiębiorstw mogą byćtylko osoby, posia
dające przedsiębiorstwa, tHl które rozciąga się 
prawo o ubezpieczeniu robotników od wypadków 
nieszczęśliwyc h, lub pełnomocnicy pomienianych 
osób, zawiadujący należącemi do nich przedsię
biorstw ami . Członkowie z ramienia ubezpieczo
nych wybierani są przez zarządy kas chorych, 
z11ajdujących się w P etersburg u, z liczby człon
ków tych kas. Członkowie z r am ienia ubezpie
czonych przestają należeć do R ady, jeżeli w 
przec-iągu więcej 1 1 i ż sześciu miesięcy przerwany 
będzie ich udział prawny w kasie. Tryb doko
nywania, sprawdzania i zaskarżania wyborów 
przez zarządy towarzystw ubezpieczeń i k as 
chorych us tanaw ia się na mocy Najwyżej zatwier
dzonej opinii Rady Ministrów na przedstawienie 
ministra Handlu i Przemysłu. 

6. Na członków Rady z wyboru mogą być 
wybierani piśmien11ie członkowie kas płci męskiej, 
mający nie mniej, j ak 25 lat wieku. Nie mogą 
być wybierane osoby: l) poc i ągni ęte do odpowie
d?:ialności sąćł owej za przestępstw a, pociągające 
za sobą pozbawienie lu b ograniczenie praw stanu 
albo pozbawienie sta nowisk a, jak również za 
kradzież, osz ustwo, przywłaszczenie powierzonego 
majątku, przechowywanie majątku kratl zionego, 
kuvno lub wydanie pożyr,zki na zasta\" kradzio
nego lub osiągni ętego z oszust wa majątku oraz 
lichwę (o ile osoby te nie byly uniewinnione 
wyrokiem sądowym ), cho ciażby po osąd ze niu 
sprawy osoby te zwolnione był"y od kary na 
skutek przed awnienia, pogodzenia się, 11 a mocy 
manifestu N aj w_vższego lu b osobnego roz]{azu 
Najwyższego ; 2) p oz bawione na mocy wyroków 
sądowych stanowiska w przeciągu trzech lat od 
czasu pozbawienia, chociażby osoby te były 
zwolnion e od kary n a s ku tek Jlrzed a w n i en i a, n a 
mocy manifestu Najwyższego lub osobnego roz
kazu N a_i wyższego; 3) będące pod śledztwem lub 
sądem na zasadzie obwinienia w przestępstwach, 
wymienionych w p. l artykułu niniej szego albo 
pociągaj ących za sobą pozbawienie st anowiska, 
oraz pociągnięte do tlumaczenia się trybem, wy 
mienionym w art. 1035 ust. post. sąd. , jako ob
winione w popełnieniu tych czy nów, jak również 
będące pod j awny m dozorem policyi; 4) podległe 
upadłości do czasu okreś l e nia jej rodzaju; 5) 
ogłoszone upadłemi, co do który ch sprawy tego 
rodzaju s ą zakońcZOJle z wyjątkiem tych, których 
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upadłość uznaną została za nieszczęśliwą; 6) po
zbawione za przestępstwa stanu duchownego albo 
wykluczone z grona stowarzyszeń i żrz..eszeń na 
mocy wyroków tych towarzystw, do których 
należeli; 7) skazane sądownie za uchylenie się od 
służby wojskowej. 

7. Zastępcy czło1Jków Rady, biorąc udział 
w jej posiedzeniach w zastępstwie członków nie
obecnych, korzystają z praw tych ostatni-ch. Za
stępcy c:'lłonków Rady z ramienia właścicieli 
przedsiębiorstw przemy słowych i ubezpieczonych 
zastępują odnośnych członków z kolei, ustanawia
nej zależnie od otrzymanych przez zastępców 
przy wyborze gl'osó w a w razie równości głosów 
z losu 

8. Członkowie Rad y z wy boru oraz ich za
stępcy po skończeniu terminu pełnomocnictw 
pelnią nadal obowiązki do czasu wybrania no
wych czlon h: ów. Osoby ustępujące mogą być po
nownie wybierane. 

9. Członkowie Rady z ran.ienia ubezpie
czonych za udział w posiedzeniach Rady i utwo
rzonych na jej zleceni e komisy ach otrzymują 
wynagrodzenie w wysokości, określanej w budżecie. 

10. N a posiedzenia R ady mogą być za-pra
szane z polecenia prezesa osoby, od których ze 
względu na rodzaj rozpatrywanych spraw można 
oczekiwać ]Jożytecznych wiadomości i wyjaśnień. 
Osoby te korzystają z głosu doradczego. Na 
tych samych zasadach w sprawach, dotyczących 
zakresu działalności ministerstw i zarządów głów
nych, z ramienia których niema w Jiadzie sta
łych członków, bezwarunkowo zaprasza się przed
stawiciel pomienianych władz. 

11. Posiedzenia Rady zwołują się przez 
prezesa w miarę potrzeby. Sprawy wchodzą do 
rozpatn;o;enia Rady na zasadzie rozporządzeniR 
prezesa. Oprócz tego członkowie Rady z ramie
nia ministerstw: SprRw Wewnętrznych, Skarbu, 
Sprawiedliwości i Komunikacyi oraz Zarządu 
Głównego R olnictwa mogą WJJośić za pośred11ie:
twem prezesa do rozpatrzenia w Radzie sprawy, 
mające z wiązek z za kresem jej działaJ n ości. 

12. Do Rady n a leży wogóle: l) wydawanie, 
w g ranica e: h postanowień obowiązujących praw, 
przepisów, dotyczących wymienionych w art. l 
spraw, ,i a k również regul aminów, określających 
tryb działania instytucyi miejscowych, zawiadu
jących iemi sprawami; 2) r ozstrzyganie wątpli
wości, napotykanych przez instytucye miejscowe 
przy stosowaniu przepisów, dotyczących wymienio
nych w art. l spraw; 3) uchylfwie uchwał komisyi 
do spraw ubezpieczenia robotników, niezgodnych z 
prawem i wy danym i w celu jego uzupełnienia 
przepisami, na które na mocy praw odnośnych 
podawane są do R ady skargi, jak również ezynie
nie do ministra H a ndlu i Przemysłu przedstawień 
w sprawie wniesienia do Senatu Rządzącego dla 
uchylenia w wypadkach odnośnych pozostałych 
uch wal pomienianych komisy i; 4) u chylanie 

-----------------------------

uchwal odnośnych władz gubernialnych w spra
wach, dotyczących stosowania przepisów o 
wynagrodzeniu robotników, poszkodowa nych 
skutkiem wypadków nieszczęśliwych; 5) czynienie 
postarowień w przedmiocie wnoszonych na mocy 
praw odnośnych do Rady skarg na uchwały 
komisyi do spraw ubezpieczenia robotników jak 
również na postR.nowienia odnośnych władz 
gubernialnych w sprawach, dotyczących stoso
wania przepisów o wynagrodzeniu robotników, 
poszl<:odowanych skutkiem wypadków nieszczęśli
wych; 6) bliższe w wymienionych w prawie 
granicach określanie zakresu przedsiębiorstw i 
osób, podlegających pociągnięciu do udziału w 
obowiązkowem ubezpieczeniu robotników i w 
okazywaniu im pomocy lekarskiej; 7) zatwierdza
nie wysokości wyn agrodzenia przedstawicieli 
ubezpieczonych za udział w posiedzeniach instv
tucyi miejscowych zarządu ubezpieczeń; 8) wy
dawanie przepisów, dotyczących prowadzenia 
rachunkowości w towarzystwach ubezpieczeń i 
kasaeh chorych; 9) Wilioski w sprawie dokony
wania rewizyi urzędów Mini sterstw a Handlu i 
Przemysłu w sprawach, wymieniony ch w art. l 
prawa niniejszego, jak równie2 rewizyi towa
rzystw nbezpieczeń i kas chorych. 

13. \V szczególności do Rady naleiy: I. 
TV spra <vach, dotyczqcych_ zabezpieczenia robotniltów 

7/ll wypade/l choroby: l) Rozporządzeni a o podda
niu dziataniu prawa o zabezpieczeniu r obotników 
na wypadek choroby przedsiębiorstw, zatrudnia
jących nie mniej jak pięciu robotników; 2) wy
dawanie przepisów ogólnych, dotycząeych urz'ą
dzenia i utrzym a nia zakładów lecz niczych dla ro
botników; 3) usta n a wianie formy oddzielnej ra
chunkowości leka rskiej w zakJ'adach leczniczych, 
leczących robotników; 4) wydawanie przepisów 
ogólnych, dotyczącycli okazywa ni a pierwszej po
mocy lekarskiej w wypadkach nadzwyczajnych; 
5) wydawanie przepisów ogólnych, dotyczących 
pociągania przed.:;iębiorstw do składu kas chorych, 
i pozwalanie na zamykanie kas; 6) wydawanie 
przepisów o stosowaniu prawa o ubezpieczeniu 
wsparć do osób, przyjmujących roboty w przed
siębiorstwo; 7) wydawanie wskazań ogólnych, do
tyczących otwierania osobnych kas chorych w 
przedsiębiorstwach, zatrudniających stale mniej 
niż czterechset robotników, jak również łączenia 
przed siębiorstw w celu otwierania wspólnych kas; 
8) wydawanie przepisów, doty czących dostarcza
ni a przez pracod awcó w wiadomości o charakte
rze i rodzaju wykonywanych robót, o liczhie za
trudnionych robotników, o wysokości i tennina,ch 
wypłacania płacy zarobkowej i utrzymania, o ter
minach przyjmowania poszczególnych osób do 
pracy lub czynno.,ci, o zw alnianiu i ch z pracy 
lub czynności i o prowadzeniu ksiąg i zapisów; 
9) wydawanie ustaw normalnych kas chorych; 
10) zwalnia nie czasowe drobnych położonych osob
no przedsiębiorstw od udziału w kasie chorych; 
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11) wydawanie formy sprawozdań rocznych kas 
chorych. II. TV sprawach, dotyczących ubez pie
czenia robotnilzó w od wypadlzów nieszczęśliwych: 12) 
zw alni anie czasowe od udziału w ubezpieczeniu 
właścicieli położonych osobno przedsiębiorstw 
(art. 9 prawa o ubezpieczeniu robotników od wy
pad ków nieszczęśliwy ch); 13) usta nawianie liczby 
okręgów ubezpieczeniowych i ich granic j a k rów
nież zezwala nie właścicielom jedna kowych przed
siębiorstw na tworzenie osobnych towarzystw 
ubezpieczei1 zamiast udziału w okręgowych to
warzystwach ubezpi eczeń; 14) rozpatryw an ie a w 
wypadkach odnośnych opracowywanie ustaw to
warzystw ubezpieczeń; 15) wydawanie przepisów, 
dotyczących t rybu otwierania to war zystw ubez
pieczeń; 16) zaliczanie do towarzystw ubezpieczeń 
poszczególnych przedsiębiorstw , położonych poza 
obrębem ich okręgów; 17) wydawanie przepisów, 
dotyczących komuniko wania przez właścicieli 
przedsiębiorstw, podlegających udzi ałowi w t o
warzystwach ubezpieczeń, wiadomości, potrzeb
nych do zali czeni a ich do g rona od 110Śn ego to
warzystwa; 18) wydawanie reg ulaminów, dotyczą
cych trybu prowadzenia list przedsiębiorstw, pod
legający ch udziałowi w towarzystwach ubezp ie
czeń; 19) wydawanie tablic dla obliczania war to
ści te raźn i ejszej zobowiązań towarzystw ubezpie
czeń z tytułu przyznanych rent; 20) wydawanie 
poleceń przeszacowania papierów procentowych, 
n ależących do fundu szów emerytalnych; 21) r0z
p atrywanie ustan owionych przez to warzystwa 
ubezpieczeń zasad obliczaniR. opłat ubezpieczenio
wych a w wypadkach odnośnych opracowywanie 
tych zasad i zalecanie ich do stosowania w towa
rzystwach ubezpieczeń; 22) określ anie terminów 
r ewizyi zatwierdzonych zasad obliczania opłat 
ubezpieczen iowych; 23) rozstrzygan ie sporów po
między towarzystwami ubezpieczeń o przynal eż
ności podjętego starania o przyznanie wy nagro
dzenia; 24) r ozpatrywan ie wątpliwośc i , napotyka
nych przy obliczaniu przez tvwarzys t wa ubezpie
czeń wysokości opla t ubezpieczeniowy ch, przypada
jących od poszczególnych przedsi ębiorstw; 25) 
wydawanie przepisów o ksi ążkach e merytalnych; 
26) ustan awianie terminów składania przez eme
rytów zaświad czeń, że są oni przy _ życiu; 27) wy
dawanie pozwoleń na nabywanie nieruchomości 
przez towarzystwa ubezpie.czeń; 28) rozpatrywa
nie spraw, dotyczących wydawania pożyczek na 
budowę mieszkań, szkól, szpitalów i innych urzą
dzeń dla potrzeb robotników, jak również zacią
ganych przez towarzystwa ubezpieczeń z fundu
szów emerytalnych i kapitałów zapasowych po
życzek na budowę i urządzenia szpitalów i przy
tułków dla robotników, poszkodowanych skutkiem 
wypadków nieszczęśliwy ch; 29) rozpatrywanie za
sad, dotyczących porozumienia pomiędzy towa
rzystwami ubezpieczeń względem wspólnego po
noszenia wydatków i zatwierdzanie ustaw otwie
ranych w tym celu związków; 30) ustanawianie 

form świadeC'tw i aktów p olicyjnych o wypadkach 
nieszczęśliwych; 31) wyd awanie przepisów i form 
dla skład ania przez towarzystwa ubezpieczeń wia
domości statystycznych. 

14. Oprócz wymienionych w artykula~h 12 
i 13 spraw do R ady należy jeszcze: l) uprzednie 
r ozpatry wa nie: a) proj ektów pra-wodawczych, 
dotyczących spraw, zawiadywan ych przez Radę 
(art. 1), · b) regulaminu "Rady (art. 20), c) przepisów 
o zjazdach ubezpieczeniowych i wniosków co do 
ich zwoływania (art. 23) or az składanie swoich 
w tych spr awach uw ag ministrowi H andlu i 
Przemysłu; 2) rozpatrywanie z polecenia ministra 
Handlu i Przemysłu innych spraw, mających 
z'viązek ze spra wami, zn.wiadywanemi przez R a
dę; 3) r ozpatrywani e wnoszonych przez prezesa 
Rady i czło nków Rady z r amienia Zarządu 
Głównego Rolni d wa or az ministerstw: Spraw 
Wewnętrznych, Skarbu, Sprawiedliwości i K omu
nikacyi, spraw, m ających związek ze sprawami, 
zawiadywanerui przez Radę. 

15. Sprawy, wymien ion e w punkcie 5 ar ty
kułu 12 i punktach 23 i 24 artykułu 13, rozpa
tr·ywane są i r(>Zstrzygane w zebr ani ach częścio
wych Rady . Zebranie częściowe składa się pod 
przewodnictwem stalego członka R ady z dw(>eh 
mi anowany ch członków .Uady i dwóch z wy boru, 
j ednego z ramienia właścicieli przedsiębiorstw 
przemysłowych i jednego z ramienia ubezpieczo
nych. Liczba zebrań częściowych i sposób 
podziału pomiędzy nie członków Rady j ak rów
nież ro zd ziału odnośnych spraw pomiędzy 
poszczególne zebrania prywatne określane są w 
regulaminie, wspomnianym w art. 20. Dla pra
womocności :r.ebrań częściowych potrzeb n ą jest 
obecność przyn ajmn iej trzech ich członków, lecz 
z warunkiem, żeby na posiedzenie zebrania 
prywatnego zaproszeni byli wszyscy jego człon
kowie. Pozostałe sprawy, podlegające zawiady
waniu R ady, rozpatry wane są w zebraniu ogólnem, 
dla prawomocności uchwal którego wymagany 
jest udzi ał przynajmniej dwun astu członków Rady, 
w tej li czbie i prezesa, z warunkiem zaproszenia 
na posiedzenie wszystkich członków Rady. 

16. Sprawy w zebraniach ogólnych i częścio
wych R ady decydują si ę zwykłą wi ększością 
gl osów obecnych członków; w razie rów n ości 
głosów daje przewagę głos prezesa. Postan owie
nia Rady otrzymuj ą moc obowiązującą po zatwier
dzeniu ich przez ministra H andlu i Prze
mysłu. 

17. Postanowienia Rady w sprawach ogól
nych, mających charakter naukowo -lekarski 
lub lekarsko-sanitarny, przed złożeniem ich mini
strowi Handlu i Przemysłu do zatwierdze
nia, komunikują się Radzie Lekarskiej do 
opinii. 

18. W celu uprzedniego przygotowania 
spraw jak również dla wykonywania poszczegól-
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nych poleceń Rady mogą być z rozporządzenia l 22. Skargi na nieprawidłowość postanowień 
Rady tworzone z grona · jej członków komisye. Rady z wyjątkiem tych, które na mocy praw 
Do składu . komisyi mogą być za zezwoleniem mi- osobnych uważane są za ostateczne i nię podle
nistra Handlu i Przemysłu zapraszani przedsta- gają zaskarżeniu, podają się do Senatu Rządzą
wiciale różny ch wladz i wogóle osoby, nie będą- cego w Departamencie Pierwszym w terminie 
ce członkami Rady. trzymiesięcznym od daty ogłoszenia postanowie-

19. Przy dokonywaniu wspomnianych w p. nia. Podawanie skarg nie wstrzy~uje wykonania 
9 art. 12 re wizyi podlegające rewizyi instytucye i postanowień, jeż eli o wstrzymaniu ich nie było 
osoby obowiązane są okazywać wyznaczonym rozporządzenia ministra H and lu i Przemysłu. 
przez ministra Handlu i Przemysłu rewizorom 23. Zj azdy ubezpieczen iowe zwołują się 
wszelkie księgi, rachunki i zapisy, dotyczące przy Radzie w celu rozpatrzenia ważniejszych 
przedmiotu rewizyi. przedsięwzięć charakteru ogólnego, dotyczących 

20. Tryb czynności wewnętrznych Rady spraw, wymienionych w artykule l prltwa niniej
tak w zebraniu ogólnem, jako i w części owych szego. W zjazdach biorą udzial: l ) członkowie 
określa się w regulaminie, zatwierdzanym przez Rady, 2) przedstawiciele właścicieli przedsię
Radę Ministrów po uprzedniem rozvatrzen iu go biorstw i robotnikó w. Przedstawiciele właścicieli 
w Radzie do spraw u bezpieczenia robotnikó w. przedsiębiorstw wybierani są przez towarzystwa 

21. Postanowienia ..Rady z wyjątkiem doty- ubezpieczeń a przedstawiciele robotników przez 
czących trybu czynności wewnętrznych OD'lasza- kasy chorych, znajdujące się w Petersburgu. 
ją się w oddzieln ym Zbiorze, który r ozsyla się Licz ba i tryb wy boru przedstawicieli na zjazdy 
bezpłatnie in stytucyom miejscowym zarządu u bez- jak również bliższe przepisy zwoływania i czyn
pieczeniowego jak równie?. inn ym osobom urzę- ności tych zjazdów zatwierdzane są przez mlm
dowym or az instytucyom rządowym i społecz- stra Handlu i Przemysłu . 
nym podług wskazań Rady. Oprócz tego posta- 24:. Prowadzenie biurowości Rady w spra
nowiania Rady, mające zn aczen ie ogólnie obowią- ~ wach, dotyczących ubezpieczenia robotników, 
zujące, ogłaszają się do wiadomości publicznej za wkłada się na Oddział Przemysłu. 
pośrednictwem Zbioru praw i roz porz qdzdz R z qdu. 

Zasady, dotyczące pędzenia 
l 

l budowy pieców kopułowych. 
( Cia,g dalszy, p .. V. 18, str. 503). 

Niektórzy odlewnicy uważają za rzecz bar- 1 

dzo ważną t. zw. rozprowadzanie powietrza na 
całym obwodzie przekr oju pieca. W tym celu 
stosują oni dysze, rozszerzające się w kierunku 
środka pieca na sposób wachlarza (rys. 3 i lO a 

Rys. l. 

i b), al.bo wprowadzają powietrze do pieca wprost 
na całym obwodzie przekroju (rys. 4 i 5) nie za
pomocą kilku pojedynczych dysz, lecz zapomocą 
Jednej dyszy pierścian owej. *) 

/".;ależnie od kierunku dysz r ozrozmamy jesz
cze dysze poziome (rys. 6), dysze ukośne (rys. 7) 
i dysze prostopadle (rys. 12). Dysze poziome są 
o tyle niekorzystne, że zalewają się łatwo żużlem, 
który w nich stygnie i przekrój ich zmniejsza; 

,, 

l. 
l. 

Rys. 2. 

dysze takie trzeba bardzo często czyści ć. Oprócz 
tego przy dyszach poziomych trudno śledzić za 
stanem płynnego żużla w piecu i często zdarza 
się, że żużel nader szybko podnosi się do pozio-

*) Pie co a merykanina Mackenzie i niemea Faulera. Ledebur. 
Raudbuch der Eisengisse rei. r. ltl92, str. 115 i 116. 
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mu dysz i wchodzi przez nie aż do skrzyni wia
trowej. Zapobiegamy temu, kł'adąc dysze ukośno. 
Głównym zaś celem dysz prostopadłych, które 

Rys. 3. 

po raz pierwszy stosował' KRIGAH*) przy swych 
piecach, jest zniżanie strefy spalania względnie 
strefy topienia. Dysze takie mają i tę zaletę, że 
ich wcale czyścić nie potrzeba. 

Rys. 4. 

Zwykle stosujemy dy sze o przekroju okrąg
łym w kształcie walca wydrążonego (rys. 8 a) 
albo w kształcie wydrążonego stożka ściętego 
(rys. 9 a). Przy piecach o dużej średnicy (powy-

Rys. 5. 

żej 800 m111) stosować należy dysze o kształcie we
dług rys. 12 lub rys. 10 a i b, przyczem jednak nie 
jest rzeczą koniecznie potrzebną, rozszerzać je 

* ) Firma Krigar i lhssen w Hann owerze. Led e bur. Handbuch 
der Eisen und Stahlgiesserei. r. 189'J. str. 112. 

tak dalece, aby pojedyncze dysze stykał'y się pra
wie ze sobą. Jeżeli chcemy dysze (rys. 8 a i b) 
kłaść ukośnie, to należy nadawać im kształ't, uwi
doczniony na rys 11; dysz takich nie trzeba przy
mocowywać zapomocą śrub do płaszcza pieca ko
pułowego. 

Przy obliczaniu wymiarów dysz uwzględ
niać jedynie powinniśmy chyżość gazów w stre
fie spalania. Jak już przy obliczaniu ilości po
wietrza wykRzalem, wynosi ona 28 m przy tem
peraturze pieca 1638°0. \\' y nika stąd, że powie
trze przechodzić powinn o przynajmniej z chyżo
ścią 28 m przez dysze. Zależnie od średnir,y pie
ca, od jakośrei kobu i od temperatury w strefie 
spalania chyżość p owiEltrza w dyszach będzie wa
hała się między 30 i 60 m. Przy piecach o du-

Rys. 6. Hys. 7. 

żej średnicy powinniśmy dbać o to, aby prąd po
wietrza dochodził' do środl{;l. pieca; dlatego też 
powietrze przy dużych piecacli powinno przecho
dzić z większą chyżością przez dysze, niż przy 
piecach o malej ś1:ednicy. Jeżeli W oznacza ilość 
powietrza na minutę, v chyżość wiatru, i p prze
krój dysz, otrzymamy: 

TV 
p= 60 v · 

P l ' ' 30 b d . w rzy C lYŻOSCl V= ę Zl8 p= 
1800 

i t. d. 

Przy danej ilości powi etrza i danym prze-
kroju dysz chyżość pozostnje niezmieniona, jak 
dł'ugo niezmienianem zostnje c i ś nienie powietrza. 
Im większe jest ciśnienie, tem większa chyżość 
i na odwrót. 

Ciśnienie wiatru jest wi9c miernikiem jego 
chyżości. Zwyczajnie mierzymy Cismenie wia
tru, ale, niestety, dotąd bardzo rzadko mierzono 
napięcie gazów w piecu; a jeżeli je kiedykolwiek 
mierzono, to wyniki źle oceniano i stosowano. 

Nie brano bowiem w raclmbę faktu, że przy 
zmniejszaniu lub zwiększaniu ciśnienia zmienia 
się bardzo często ilość powietrza, a zależnie od 
iloś c i po'vietrza chyżość jego względnie chyżość 
gazów w piecu. Piec o danej średnicy wymaga 
pewnej doktaclnie oznaczonej ilości powietrza na 
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minutę; jeżeli więc, zmieniając ciśnienie powie- , gdzie wskutek największej temperatury w piecu 
trza, wprowadzamy do pieca ową wymaganąilość gazy mają największą objętość, znajduje się tył
powietrza, wskutek czego osiągamy korzystniej- ko koks; pomiędzy kawalkami koksu spada suro

~ 

Rys. 8 u i b. 

?ze, ~ynik.i to.J~i~nia., to z~wdzięcz~my _j~ jedynie 

1 

wiec płynny w postaci ~ropelek, za;jmując ?tosun
IlosCI a me c~ smemu powietrza. Zalezme od te- kowa bardzo mal'ą częśc przestrzem wolneJ. Nad 
go, czy stosuJemy dmuchawę, czy też wentyla- strefą spalania i topien ia znajdują się dalsze war-

""' 
/ 

~ "" Rys. 9 a i b. 

tor, osiągamy ową wymaganą ilość powietrza w l stwy koksu i surowca; przeciętna przestrzeń wal
jednym wypadku przez powięl{szenie, w drugim na jest daleko większą, niż w strefie spalania; 
wypadku przez zmniejszenie ciśnienia. oprócz tego gazy oziębiają się prędko, zmniejsza-

f l / l 

Rys. 10 a i b. 
Łatwo teraz pojmiemy, na czem polega owo l ją swą chyżość; ciśnienie gazów w piecu tuż nad 

n~?p.or~zum~enie między ocłlewnika~i, ~otyczą~e strefą topi e ~ia jes~. z ~ego . poovodu stOSUJ_Jkowo 
Cismema wiatru. Bardzo często daJe słyszeć się bardzo mzloe. Powiedzleć w1ęc moi.na, że me wy-

D 
l 

l 

~o -.>o· 
l ~- -- ---- --: 

Rys 11. 

zdanie, że napięcie gazów w piecu, a więc i C I S 

nienie wiatru zależy jedynie od wysokości szybu 
:pieca. Tymczasem rzecz ma się inaczej. Jak 
JUŻ wspomnialem wyżej przes trzeń wolna pomię
dzy pojedynczymi kawalk ami koksu wynosi (przy 
koksie w dużych kawałkach) około 50%, prze
strzeń wolna pomiędzy pojedynczymi kawałkami 
surowca nawet blizko 70% *). W strefie spalania, 

*) l ms suro wca wa~ .Y 7~.:;() k ·1. podczas gdy surowi ec w luź
nych mniejszych i większych l< awałkn ch wa~y ll ~ -- ll600 Irg na 
l ms, odpada więc na prz~s t • ·zeń wol1.1.ą 70 proc. - 64 pro ..... 

J 

sokość szybu pieca, ale głównie jakość koksu 
(twardość, gęstość i wielkość kawałków) warun
kuje ciśni enie wiatru; wysokość szybu pieca wy
wiera tylko wpływ na ciśnienie wiatru wtedy, je
żeli koks jest miękki, gdyż p rzestrzeń wolna po
między pojedynczymi kawatkami koksu w strefie 
spalania. w takim wypadku wynosi tylko około 
30 %, wskutek czego zwiększa się przy danej ilo
ści powietrza chyżość gazów i ciśnienie w piecu. 

(d. n.). jerzy Buz elz. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w lipcu r. 1908. 
Wydoby wanie galmanu. W lipcu r . 1908 wytwórczość galmanu była następująca: -

Rok 1907 Rok 1908 
W r. 1908 wydobyto wi ęcej C+) 

albo mniej (- ), niż w r. 1907 

Nazwa kopa!ni l 0' 0000 ... 0 l Od początku Od początk u roku 
Lipiec l roku do 31 Lipiec roku d o Hl Lipiec do 31 lipca 

lipca lipca 

-- - Ofu l % p u d " w pudów l pudów 

Bolesław. 55 339 l ':1s87s8 52 ,,g 303 573 - 3 221 - 6 - 55 !85 - ' 5 
J ózef SI 627 

l 
294 35' -- 214 400 - s r 627 - 100 - 79 95 1 - 27 

Ulisses 192 280 l cjo8::!1I 271 1.37 r 675 192 + 78 957 + 4' + z66 98 r + '9 

Razem l 299246 1 20Ó132o 32~355 1 2 193'6:, 1+ 24 ' 09 1+ 8 1+ ' 3' 84s l + 6 

l' odł'ug gatunków wytwórczość g almanu hył'a następująca: gruby 133272 pudy i drobny 
190083 pudy . 

Wytwórczość galman u z błyszczem ołowi u była następująca: -
Rok 1907 Rok 1908 W r . 1908 wydobyto więcej (+ ) 

albo mniej ( - ), n i ż w r. 1907 

N azwa kopalni 

lesław B o 
J ó 
u 

ze f 
lisses 

Oił poczt\tku 
Lipiec roku do 31 

lipe a 

----
p u 

' 
35 s63 '203 527 

- --
8 319 58 512 

Lipiec 

d ó 

l 6 8o1 l --

l 10635 

Razem 43 882 l 262 039 l ' 7 436 l 

Dnia 31 lipca r . 1908 pozostalość wydo
bytego galmanu na kopalniach wynosiła 367 936 
pudów i ga lmanu z błyszczem ołowiu 12 254 pudy. 

V<;- lipcu r . 1908 w 2-ch czynnych kopal
niach galmanu przeciętna l iczba robotn ików wy 
nosiła 966. R obotnicy odrobi li 26 101 dn iówek i 

-
Od poczf\tku Od początku rok u 
roku do 31 Lipiec do 31 linea 

lipca 

w pudów l % pudów l % 

ss 74 ' - 28762 - 8r - '44 786 - 7' 
- - -- - -

100 7-15 + 2 3'6 + 28 + 42 233 + 72 

' 59 486 l - 26 44G i - 6o l - r 02 55 3 1- 39 

zar obi li 27,689 rubli . Przeciętny zarobek j ednego
r obotn i ka na dniówkę wynosił l rub. 06 k op . Wy
padków nieszczęśli wych z r obotn ikami bylo: 17, 
zakończonych częściową n iezd olnością do pracy 
i 15, zakończo n ych wyzdr owieniem zupełnem . 

Pfuka nie galmanu. W l ip c u r. 1908 wytwórczość galmanu płukanego była następująca : - --

!tok 1907 !tok 1908 \V r. 1908 otrzymano więc e.i (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1907 _____,_. 

Nazwa płuczk i l Od p o czf\ tku Od pocza,tku Od początku roku Lipiec l roku do 31 Lipie c roku do 31 Lipiec do 31 !i p<.;a 
l ipca l ipca 

---
p u d ó w pudów l %- pudów l %-

Bolesławska 97630 629 978 9905 1 429742 + l 42 1 + l - 200236 /- 32 
Olk uska s8 285 165 ogs 674 !0 327 Ol j + 9l2j + r6 + IG 1920

1

+ 98 
Mech aniczna 73 86o 6s5 72o !12 400 6..J3 260 + 38 540 + 51 - 12 460 - 2 

Razem . 229 775 l l 450 793 27886! I I 400017 l + 49 C86 1 + 2! 1- 507?(5 1- 3 
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Wytwórczość błyszczu ołowin była tlastępująca: 

Nazwa płuczki 

0lesławska B 
o 
M 

lkuska 
echaniczna 

Rok 

Lipiec 

p 

2 031 
79')2 

2'0 ) 

-
1907 

Od poczł\tku 
roku do 31 

lipca 

u 

l '4 z8s 

l 

15 016 
:! 1)0 

Rok 1908 

-
Od poczf\tku 

Lipiec roku do 31 
lipca 

--d ó w 

l 

I 678 l g681 

3830 28 907 

357 2 8o6 

W r. 1908 otrzymano więcej (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1907 

Lipiec 
Od początku roku 

do 31 lipca 

pudów l 0/o pudów l 0 /o 

l - 353 - 17 4604 32 - -

- 4 162 - 52 + 13891 /t 92 

+ 107 + 43 + 656 30 

Razem 10273 3145' l 5865 41394 1-4408 1 - 431 + 9943 1 + 32 

Dnia 31-go lipca r. 1908 pozostałość gal- zatrudnionych robotników wynosiła 269. Robotni-
mann płukanego na płuczkach wynosił' a 236 620 cy odrobili 7 258 dniówek i zar.:>bili 5 330 rubli. 
pudów1 błyszczu ołowiu 14 896 pudów. Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 

W lipcu r. 1908 w 3-ch czynnych płucz- wynosił 73 kop. Wypadków nieszczęśliwych 
kach galmanu i błyszczu olvwiu przeciętna liczba z robotnikami nie bylo. 

Wytapianie cynku. W lipcu r. 1908 wytwórczość cynku była następująca: -
Rok 1907 Rok 19()8 W r. 1908 otrzymano wi ęcej f+) 

albo mnieJ (-), niż w r. 1907 - - -
Nazwa huty Od pocz•1tku Od poczf\tku Od począt.ku roku 

Lipiec roku do 31 Lipiec roku do 31 Lipiec do 31 lipca lipca lipca 

p u d ó w pudó w l o/o pudów l o /o 
l 

- 8347-,25 1_ Paulina !36 420,)0 1962'M0 !28 073,?.5 - l 283,25 l - 6 6 20 912,75 
l Konstanty 13 213 85 752 r2 6go 85 292 - 523 4 - 4t5o - I 

Będzin r8 843 !26877 13 684 108 255 -5 159 27 - 18616 - 15 i= l 

Razem . l 5zg68,7s l 349043,5o l 46oo3,so 1 3216·w,zs l- 6g55,z:, 1- '31-27423,zs l - 8 

Wytwórczość pyłku cynkowego była nas tępująca: - - -
Rok 1907 Rok 1908 l W r. '1908 otrzymano wię cej (+l 

albo mniej (-), niż w r. 1907 - -
Nazwa huty Od początku Od początku Od początku roku Lipiec roku do 31 Lipiec roku do 31 

lipca lipca Lipiec do 31 lip"a 

p u d ó w pudów l o;-;- pudów l o/o 
auli na p 

K 
B 

on stan ty 
ędzin 

I 940,60 
625 
540 

16 os8,go l !86,45 

3 519 559 
4 866 400 

Razem . l 3 1o5,6o l 24 443,901 2 151,45 l 
Dnia 31-go lipca r. 1908 pozostalość wy-

topionego cynku w hutach wynosiła 70 036,65 pu
dów, pyłku cynkowego 2 961,25 pudów. 

W lipcu r. 1908 w 3-ch czynnych hutach 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro
botników wynosiła 779. Robotnicy odrobili 21 044 

IO 4I8,80 - 754, l s - 39 - ) 64J,l0 - 35 
3 395 - 66 - II - 124 - 4 
3 107 - I34 - z-) - I 759 - 36 

!6 gzo ,8o 1- 954,15 1- 31 1- 7 523,IO 1- 31 

dniówki i zarobili 28 521 rubli. Przeciętny zaro
bek jednego robotnika na dniówk't wynosił l rub. 
37 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnika
mi było: l, zakończony częściową niezdolnością do 
pracy i 5, zakończonych wyzdrowieniem zupel-
nem. J. H. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w lipcu r. 1908. 

Węgiel kamienny. W lipcu r. 1908 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 

była następująca: 

Nazwa lwpalni 
Wlaściciel 

lub dzierżawca 

Rok 1907 

\ =-! ~:a 
<Jl'O 
N '"O dl 

" " o~"' 
;;.....!(~ 

Hok 1908 
\\' r. 1908 wydobyto węgla wię,·ej (+) 

albo mniej (-l, niż w r. 1907 

Lipiec 
Ud początku roku 

do 31 lipca 
3e l ___ __._ __ ~:...._-~~-1----,,..----- ------,---

1 0' l centnarów 111etryezny•:h ctr. metr. l Al ctr. metr. % 

Niwka . ·l Tow. Sosnowieckie. 
K.limontów . " " 

448os8\ 2730723 - 23425\ - s l -251 ssti 
1
- 8 

57 278 \ 357 779 + 57 278: + - + 357 779 + -
'UI02o1 2o8o2ol\- 52054- 14 -3645fi4 - 15 Mortirner 

Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II. 
Kazimierz 
Jakób II 
Fehks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" Hr. Renarei 

" " \Varszawskie 

" 
" Franc.- W J'oskie 

" Saturn 
Czeladzkie 
Flora 

373 074 2 44~ 772 
379 027 2 s68 953 
s66 441 3 595 157 

46 qo 246 370 
480 goo 2 936 700 

319982 \ 2455929-59045 ~ -JÓ -113024 _ 4 

585 271\ 3 330 oos + 19 83o1 + 4 - 265 152 _ 7 
25230 !86938 20')10 -- 45 - 59432 - 24 

480572
1 

285192Ó 3281- o - 84774 - 3 
77401 81 215 + 7740; +- + 81 215 +-

56 1oo 355 7oo 42 6oo j ~8·3 400 13 5oo
1
- 23 - 72 3oo _ 20 

~ 49D755 3128691 507515
1

3205954 + 1676o: + 3 + 77 ·263 1

1

' + 2 
. i l 

Franciszek . " " ~ 
MikoJaj " " 

575540 3540314 672275 , 3961654 + g6~3s j + 17 +421340 r+ 12 
433408 2719 692 4842171 3042700 + 508091+ 12 +323oo8 1+ 15 
202 007 1 331 956 228925 ;[ 1 539107 + 26918

1 

+ 13 + 207151 + 16 

4 6so 36 567 6 547 1i ":\. 2 z1g + 1 897! + 41 - - 4 348 - 12 

Jan Spadk. hr. Walewskiego 29 sm 226 564 3o 16o 135 o2o + 658 + 2 - 91 544 - 40 
Grodziec I. St. Ciechanowski 44256 282186 25 342: 247872- 189141- 43 - 34314 

1

- 2 

:!, n t.or:i 
Gro·h ·t·c II Tow. Grodzieckie. 378588 2079990 4'54652! 2 8488go + 86o6) + 23 +768 goo 1+ 37 

Dz. Schou iLamprecht 80997 667oS3 I20I2o
1 

6;g165 + 39 123: + 48 + J2J02 . + 2 
H eden 
Tadeusz II. 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 
Pokl. Ignacy 
Jakób I . 
Wańczyków 

Andrzej IH 
Jadwiga . 
Stanisław 

'row. Franc.-Rosyjskie 83 723 520 454 158 go7 i 955 278 + 75 184
1 

+ go + 434 824 + 83 

- 688'55 37 1751· 214224 + 37 17s i+- + 145 359 +211 " " " 
Dzierż. M. Żolęcłziowski. 

" J. Wrzosek ., 
" W. Szyszkin . . 

" 
" 
" 
• 
" 
" 
" 

W. Kondaki. 
P. Woyde. 
K. Plodowski 
A. Zieliński 
J. Wrzosek 
St. Modzelewski 
St. Hilczyński . 

Razem 

I8 o_p 160 33Q 16 397l 122 874 - 1 643, - 9 - 37 465 - 23 
so6o 3488o - 1 5)011- _so6oi -100- 2957Q l - 86 
7 765 59 740 4 48o 1 83 428 - 3 285

1
- 42 + 23688 + 40 

29 li6o 186 336 45 5031 292 590 + 15 843 ' + 53 + 106 254 + 57 
16 438 56 oG1 2 704! 45 735 _ 13 734: - 82 - 10 326 - ,s 
20 610 IS?4' 7 -_ 1 47 ss2 __ 20610 _ 100 - 10g86s - 7o 

- 2 ISO ·- - l - - 2 ISO - 100 
l 

9 948 54 752 23 257 133 ()~p + 13 309 + 134 + 78 939 + 144 

=- 1 ~56/ 108431 1~34+ J08J += + :~;~: + 
100 
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Podł'ug gatunków wytwórczość węgla w 
lipcu r. 1908 była n astępująca: gatunki gru
be 2448080 ctr. metr. (47.740fo), gatunki średnie 
936862 ctr. metr. (18.27°/o) i gat11nki drobne 
l 742828 ctr. metr. (33,99°/ 0). 

Dnia 31-go lipca pozostalość wydobyte
go węgl a na koJlalniach wynosiła: gatunki grube 
238 378 ctr. metr., g atu n ki s rednie 358163 ctr. metr. 
i gatunki drobne 477 377 ctr . metr. 

Rozchód węgla w lipcu r. 1908-go byJ 
następujący (w ctr . metr.): 

U~yto na p'>tr·zeby l:> pr·zurl ano H.a.zem 

G atunki grube 
własn e kopn.l ó 

22533 2393 910 2416443 

" 
średnie 69979 826 386 896 365 

" 
drobne 380 239 1336873 l 717 112 

Razem: 472751 4557169 5029920 
Rozchód węgla JJ<L potrzeby własne kop alit 

składa! się z pozy cyi n astępującyc h (w ctr. m etr.) : 

Oa.t unki l Gatunk i 

l 
Gu.tunki 

Jto(b,n.j l'OZCłlO d U gr u l• o ś red ni e drobne .H.aze n1 

l 

Orał dla prac ujł\CYCh , l 

2ilr l 
opa a.nie do m ó \V zbor -
nych i zabudow ań ko -

!g 413 67849 8g 135 palnianych 

377 29; 1 
Opalani e ko tłów pru ·o -

4 !20 2 l30i 383 549 wy ch 
Skreślou o węgi e l , l< tó - -

l 67 l 67 ry strn.ci t w artość . 

Haze m 22 533 ~ 69 9791 380 239\ 472 75 1 

Hozchód węghL sprzedan ego sldadat s 1 ę z 
pozycy i n astępuj ąeyelt (w ctr . metr.): 

l Gn.t n11l<i l Gatunki l Gatunki l 
Roil zaj •przeil!\~Y i grubo l średnie drobne l{!\ze~r~ 

Sprzeda~nakopalniach --8o;8~ ~ 976101 13577) 3139fi4 
Wysyłka drogami żo - l 61 l 

laznemi . . . . . . 2 30~ 745 727 34 l Y3 9°9l 4 225 000 
Wysyłka rlr·ogą wodni\ 9 585 ! I 430

1 
7 I goi 18 20j 

l:tBzem: 2 393 9IOI 826 386~ l 336 8731 4 557169 

Drogom że l az n ym kopalnie sprzedały 956 40± 
ctr. metr. węgla grubego i 4 400 ctr. metr. węgla 
średniego . 

Wysyłka węgl a drogami żtJ i az n e mi podług 
kierunków była n astę pttjąca (w ctr. metr. ): 

l Gatunki l ~atunki l Gatunki l 
g-rube s rurlnt e drobne .łtazem 

/---; !23 947
1 

- -- - -

W Królestwi~ Pols ld ern 695 o~8 : l !84 540 4 003 535 

Za Białystok . 8 733 52! IjO 9 404 
Brześó 3' !6-) _, 3- It:i' ) , 
Kowel 77 5561 3 92 ! 567 8:.! 044 

• grR.nicę s8 344 ?.78561 8652 94 852 

.łł.azem: 
l 2 3'J3 7451 727 3461 I I93 909 \ 4 225 000 

W lipcu roku 1908 w 26 kopalniach węgla 
kamienneg o przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosiła 22 077. Robotn icy odrobili 
596072 dniówki i zarobili 794598 rubli. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wy
nosił l rub. 33 kop. Wypadków nieszczęśliwych 
z robotnikami było: 8, zakończonych śmiercią, 39, 
zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
i 491, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 
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576 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1908 

Dnia 31 lipca r. 1908 pozostałość wydoby
tego węgla na kopalniach wynosiła 32165 ctr.mtr. 

Rozchód węgla w li pcu roku 1908 wyno
si! 89 784 ctr. metr. i składał się z pozycyi nastę
pujących: l) użyto na potrzeby własne kopalń 
7 851 ctr. metr., 2) sprzedano 81 933 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne ko
palń, składał się z pozycyi następujących: l) 
opal dla pracujących, opalenie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych l 774 ctr. metr., 2) opa
lanie kotłów parowych 6 077 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla składała się z pozycyi nastę-

pujących: l) sprzedaż na kopalniach 44 925 ctr. 
metr., 2) wysyłka drogami żelaznerui 37 008 dr. 
metr. Wysyłka węgh drogami żelaznerui według 
kierunków była następująca: w Królestwie Pol
skiem 36 413 ctr. metr. , za granicę 595 ctr. metr. 

W lipcu r. 1908 w 5 czynnych kopalniach 
węgla brunatnego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosiła 568. Robotnicy odrobili. 
15 339 dniówek i zarobili 13 588 rubli . Przeciętny 
zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosi! 
89 kop. Wypadkinieszczęśliwe z robotnikami były 
4, zakończone wyzdrowieniem zupe!nem. J. H 

Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w lipcu r. 1908. 

Surowiec 

" 
" 
" 
" 
" Surowiec 

" 
" 
" 

Wytwór pierwszy. 
lejarski 
dla dalszej przeróbki 
w odlewach z wielkiego pieca 
bez wymienienia nazwy 
zwierciadlany 12-14% Mn 

" 19-20 % Mn 
manganowy 50-60 % Mn 

" 78-80 % Mn 
krzemowy . 
krzemowo-zwierciadlany 

Razem 
Stare żelazo . 
Okruchy surowca 

Wytwór drugi A. 

Bloki besemerowskie 
Bloki zlewne martenowskie 

" pudlowe 
Razem 

Wytwór drugi B. 

Odlewy surowcowe z kopulaków i pie
ców żarowych 

Odlewy stalowe z pieców martenow
skich i tyglowych oraz gruszek. 

Rury surowcowe wodociągowe z połą
czeniem mufowem i kolnierzowem 

l 

l 

l 

l 

w Y t IV ó r 

Rok 1907 

!Od poczl\tku 
Lipiec roi< u do d. 31 

lipca 
-

p u 
-

6B 377 l 917260 

l 4Ó8 675 7 132 s 50 
150 703 485 443 

- 5873o3 
--

- -
- -
- -
- ·- -

- -
l 687 755 10 1225)6 

74 977 4-1035 1 

3"' 052 17813) 

-- - l 
l 905 37 1 12 866 316 

1)3 382 r o38 66s 

2 003 753 13 9°4g8 1 

125 186 784 821 

12 288 988 18 

138 l 109 1 

c z o ś ć '/, a p a s Y 

Rok 1908 
Dnia 31-go Dnia 31-go 

l Od poczR,tku 1 

lipca lipca 

Lipiec roku .do d. 31 [ r. ! 007 r. 1908 
hpca . 

D ó w 

l 
49 ~)26 rro8r4 185 gro 477 233 

73 1 343 6422300 2 929 538 2 58s8o9 
181 s62 1231578 1548 14 4°4 344 
-- - 4387io 431 837 
- l 417 51 684 23172 
- - 25 502 26203 
- -- 12747 5 300 
- - 41 399 26931 
- l 522 19 22.'j 3 3g6 
- - 3 477 3 III 

962831 8 '34 050 

l 

3 787900 3699013 
47 374 492 o68 351 357 Ó41 519 
54785 272 462 ·:p 291 ;7603 

- - 9089 6222 

2 007 175 '3322 175 l 050414 1 564 6r7 

92 934 698 036 240713 268 308 

2 100 109 l.J 020 211 l 300216 l 839 147 

106816 6gr 781 '43°13 170648 

9 233 84 123 4282 3 525 

- s86 - -
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Części fasonowe do tychże 
Razem 

Bloki kute i przewalcowane jako też 
kęsy płaskie i równoboczne 

Wytwór trzeci. 

Belki żelazne dwuteowe i korytkowe 
wysokości ponad 100 mm 

Szyny dla kolei konnych i Feniks 
Szyny dla dróg żelaznych parowych wagi 

8,32 f. i więcej na l stopę bieżącą . 
Szyny kopalniane wagi mniej, niż 

8,32 f. na l stopę bieżącą 
Stal i żelazo plaski e i wszelkie handlowe 

i profilowe 

" 

resorowa i sprężynowa 
narzędziowa 

" cementowa 
Drut walcowany okrągły i kwadratowy 

w kręgach 
Blacha żelazna i stalowa grubości więk

szej nad 3 litlit 

Blacha żelazna i staiowa grubości od 
3 1111/l do M 20 włącznie . 

Blacha do krycia dachów żelazna i 
stalowa cieńsza od Ne 20 . 

Żelazo i stal uniwersalne szerokości 
od 150 do 600 llllll włącznie oraz 
żelazo do wyrobu rur 

Obręcze do kól parowozowych, ten
drowych i wagonowych oraz kol
nierze walcowane 

Osie parowozowe, tendrowe i wagono
we nieobtoczone 

Wszelkie obcinki, końce wytłoczki 

od wyrobu obręczy 

Wytwór czwarty. 
Wyroby. 

Rury ciągnione spawane 
Złączki i podkładki 
Okucia różne 

Razem 

Gwoździe maszynowe i szynowe 
Hazem 

1.2 l 

253 969 

39 26j -

'75 575 

6ooos 

90488 

66 37Ó 
89 340 
3 956 

17989 

'77 66J 
W lipcu r. 1908 liczba ogólna zatrudnio

nych robotników wynosiła 15 631. 
Przytoczone powyżej cyfry zestawione są 

na podstawie danych, które nadesłały następują-

901 

6 849433 
52 757 

539 017 

975 671 

)10493 

i?. 477 829 

-------------------------------

4 4'1 1 

82 709 

45 221 

'53 j82 1 

31 592 1 

!8 sr8 

93 2)0 

1 6gr 812 

'5 

90-18 

l 125 207 

282 544 

503 720 

II 117214 

'47 295 

5828g 

6gg 

24770 l 

37 332 

22 911 

31 48o 

4' rf36 

1 go1 352 

1 7-ł 173 

7' 6go 
2479B 

l 424 378 
6 319 

146 
483 

2°749 

42 453 

35 29B 

474 392 77 972 375 765 64 go6 61 607 
827 333 127 776 l q6 2o8 1 I 27 88o l 16 334 
27189 2150 33140 231 205 

21 l 9 l 5 \ 2 I og6 I 2Ó g62 l l O 078 l 5 287 

' 540 829 228 994 ' 682 075 203 095 l 183 433 
ce zakłady hutnicze: Huta Bankowa, zakłady 
Ostrowieckie, huta Częstochowa, huta Katarzy
na, Blachownia, Towarzystwo Sosnowieckich fa
bryk rur i żelaza w Sosnowcu, Towarzystwo Sos-
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nowieckich fabryk rur i żelaza w Z awierciu, Zakłady Nieklań i Kamienna pomimo wie
walcpwnia Milowice, zaktady Starachowickie, Nie- lokrotnych upominań się o dane statystyczne żad
tulisko, zakłady B odzechowskie, huta Puszkin, nych wiadomości nie dostarczyły. 
T-wo Skarżysko, Chlewiska, fabryka w Niwce, l 
Stąporków, T-wo Poręba, R uda Małeniecka i 
Sielp ia. 

Rosyjski handel zewnętrzny 

} . H . 

wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w maju r. 1908-go. 

N a z w y wytworów 

Wywóz z Rosyi za granicę. 
Sól kuchenna 
Fosforyty mielone 
Fosforyty w kawalkach 
Żużle metalurgiczne 
Węgielkamienny koks 
'forf . 
Ruda żelaz na . 
Ruda manganowa . 
Galman 
Różne inne rudy i złamki metal i 
Surowiec w gęsiach i złamkach 
Żel azo różnych gatunków 
Stal różnych gatunków. 
Miedź różnych gatunków 
Cynk 
P latyna 
Rtęć . 
Ropa naftowa 
Nafta . 
Odpadki naftowe 
Wyroby z surowca 
Wy roby z żel aza. 

Wyroby ze stali . 
Mas~yny i ich c::~ęści 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 
Sól kuchenna 
Żużle Thomasa mielone 
Kamień litograficzny 
Węgiel kamienny 

pr zez komory mor za Bałtyckiego 

~ " zachodniej granicy l ądowej 
" " morza Czarnego 
• pozostale komory . 

(pudów) 

R azem 

l{ok 1907 

Od poczł\tku 
Maj rokn do Hl 

maja 

T Y s l Ę u 

3 6 
2 33 
i 81 

386 l 049 
6g3 3 53il 

24 
398 1 16'l23 

3 693 16729 

4 
s o 186 

6zs 1 003 
291 l 47-~ 

l 162 1716 

7 -l J 

z-J 66 
2 

l 3 
2 308 13 934 

4 16 
z-) g6 

5 
8 31 

35 179 
óo6 , os6 

4 13 

1:P74 23 343 
205 1 '9 827 

88 5' r 
760 3295 

16 ' 73 46 976 

Rok 1908 

l Od poczB,tku 
l\1aj roku do 31 

l maja 

Y p u D o w 

3 
12 

3 8 
840 l 916 
330 2 358 

12 

4 139 17738 
2 514 10 104 

18 

49 72 
8 488 

249 758 
l 078 2775 

!6 73 

l· 

26jg 12 372 
76 723 

5 14 

31 95 
3 

12 44 

17 129 
166 790 

6 12: 

12 223 23 202 

3 427 17989 
8 412 

:;g6 2 474 
16254 44°77 
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Koks 

w tej li czbie: 
z Niemiec 
z Anglii 

przez 
p rzez 

komory mor za Bałtyckiego 

" 

komory zachodniej granicy lądowej 
pozostale komory . 

w tej liczbie: 
z Austryi . 
z Niemiec . 
z Anglii 

Siarka nieoczyszczon a w brylach . 
Siarka oczyszczona i kwiat siarczany 
An tymon surowy . 
Antymon metaliczny 
R udy metal iczne . 
Surowiec z wy kł'y 

przez komory 

" " 
" z Fin landyi 

morza Bałtyckiego 
zaehodniej granicy l ądowej 

morza Czarneg o 

przez pozostale komory . 

Surowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inna) 
przez komory morza Bałtycki ego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" pozostaJe komory. 

Żelazo i stal sztabowa i wsze lkie h andlowe 
przez komory morza Ba.ltyckiego 

,. zac hodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z Finl anclyi . 
przez pozostałe komory . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Bał tyckiego 

" zachodniej granicy l ądowej 

" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z F inlandyi 
przez pozostale komory 

Razem 

Razem 

Razem 

Razem 

Razem 

Miedź 

G lin 
Nikiel 

w wiórach, sztabach, prętach i blachach . 

p66 
12 539 

670 
l 157 

3' 
2058 

801 
668 
66 

319 
23 
2 

'4 
-

4 
-

-
8 
l 

' 3 

'3 
-
-

'3 

8-) 
11 

, 
J 

-
-

'3 
112 

3 

70 
24 
'9 
-
-

[ 5 
-

128 

25 
l 

l 

579 

·z3 304 5 146 21 )53 
22423 II 028 22 '5 [ 

86g 484 l 000 

9425 1274 

l 
7053 

130 39 201 

10 424 l 797 8 254 

6 '78 460 3223 
3 400 964 4 385 

171 263 342 
701 34 ' 582 
48 '3 27 
7 2 9 

3"-3 6 '7 
'4 - 3 

8 - 7 
4 l 7 
l - l 

21 2 4 
2 2 6 

36 5 25 

'9 6 27 

8 2 IQ 

5 3 8 

32 I ł 45 

168 55 '3~ 

5-I 7 5 [ 
36 ' 4 34 
3 - 3 
4 2 9 

98 '7 100 
--- -

363 95 337 
5 - 2 

331 3' 249 
118 29 130 
11 6 7 108 

6 2 8 
l - l 

86 '5 79 
6:,8 84 575 

'53 32 125 

5 l 6 

3 l 9 
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Cyna w płytach, prętach i złamkach 

Rtęć 
Ołów w płytach i złamkach 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 

w tej liczbie: 
z Francyi . 
" Niemiec. 
., Anglii 
" Belgii 

O!ów w blachach, rolkach i rurach 
Cynk w płytach i ziarnkach oraz pyłek cynkowy 

w t ej liczbie: 
z Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta met alami 
Platyna w sztabach, drucie i blach ach (funtów) 
Odlewy z surowca nieobrobion e 
Odlewy z surowca obrobione 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 m m do 6,25 mm 
Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Bałty ckiego . 
" " zachodniej granicy lądowej 
., ., morza Czarnego 
" " Rosyi śrorlkowej 
" pozostałe komory 

w t ej liczbie: 
z Niemiec . 
" Anglii 
" Francyi 
" Austryi 
" Belg ii 

Narzędzia i lokomobile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czar neg o 
" " Rosyi środkowej 

pozostałe komory 

Razem 

Razem 

27 

7 
11 

-
314 

18 

35 
J88 
2~ , 
11 

3' 

29 
l 

-
2 

--
'7 
8 

11 

11 

'47 
108 
22 
30 
22 

329 

197 
III 

2 

7 
l 

9~ 

'7 
24 
2 

38 
175 

1908 

"9 22 95 

22 5 '5 
59 10 37 

- - -
78o 379 g8~ 

57 - 54 
164 130 300 
461 159 483 
29 '3 z8 

40 10 30 
164 64 196 

146 50 17Z 
3 5 li 

4 - 7 
,6 2 l '5 

- - -
5 l 6 50 
32 3 36 
42 7 40 
79 16 110 

513 '38 003 
554 '56 764 
122 25 "9 
110 '5 88 
213 35 274 

l 512 36g l 848 

893 220 l "7 
452 g8 550 

lO ,g 25 
;8 9 S' 
6 l 6 

47t 9: 513 
128 r6 ' 34 
99 4' '3' 
88 - 68 

265 55 395 
l 056 203 l 241 

J. H. 
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j rzegfąu fi teratury górniczo- fiutniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gazeta Przemvsłowo- Handlowa. N!! 36. 
Wyjaśnienie, dotyczqce odezwy zarzqdu polskiego 
Zwiqzku zawodowego przemystu żela;;nego ·w spra
wie zamlmięcia fabryki Labor. K. Banldewicz. Za
dania izb handlowych i ich znaczenie n administra
cyi pa/zstwowej. Proje/d prawa o kooperatywach. 
Ustawa angielska o rentach starości. Wiadomości 
bieżqce. Spra wozriania towarzystw zarobkowych. 
Krollika. V\7 ypadki nieszczęśliwe w kopalniach 
Królestwa Polskiego. Prawodawstwo robotnicze 
w Stanach Zjednoczonych. 

N!! 37. Kilim uwag o pr.<Iedtożollych Izbie pa!t
stwowej projektach z .<Ial~resu prawod 1wstwa robot
niczego. Krytyka projektu prawa o ubezpiecze
niu r obotników na. wypadek choroby. Pr.e;emyst 
żelazny w Królestwie Polskiem. Streszczenie arty
kułu p. Htanisława Surzyckiego (Przegląd Górni
czo-Hutniczy, r. 1908, M.N'~ 17 i 18). Wystawa hy
gieniczno przemystawa ·w Lublinie. W sprawie 900 
pudowej jednostkt taryfowej. Trzeci kollgres mię
dzynarodowy izb ha Ił d lo wych. Wiadomości bieżace. 
Sprawazdaiłża towarzyst i1l zarobkowych. Krolliluz. 

N!! 38. Folemika .z "Ż_vrien·t Robotniczent" w 
sprawie zmnlmięcia fabrylci Labor. jall S.::len/..'ier. 
Uwagi do arty!.:utu p. Simo1ta w "Żvciu Nobotni
c.zem" p. t. " Na 111 się nie spieszy". B. Stowar.zy
s.zenia i zwiqzki pracodawców ·w przemyśle niellliec
kim. Ruch zaworio;vv robotniczy w r. 1907. Wia
domości bieżqce. Sp1~awv taryfowe. Zwyżka taryf 
na przewóz rudy żelaznej. Krollika. 

Promyszk•H•os•' i Torgowla. N!! 17. Po
lityka jillallSOWa i e/wnomiC.2!1la. !ao powinie/l .za-
1.1Jiadywać tar_vjami lt:Jlejowem.i? Powstała myśl 

(Kronika 
Posiedzenie Warszawskiego Komitetu okrę

gowego dla regulowania przewozu ładunków 
drogami żelaznemi. Dnia 20 października r. b. 
o godzinie 12 w poludnie rozpoczynają się w 
Warszawie (w lokalu Stowarzyszenia techników, 
Włodzimierska M 3;'5) obrady 3-ej sesyi Warszaw
skiego Komitetu okręgowego dla regulowania 
przewozu ład u n ków drogami żelaznemi. Porzą
dek dzienny posiedzenia obejmuje: 1) Zary s ru
{}hU towarowego na kolejach okręgu Warszawskie
go za pierwsze półrocz8 r. b. 2) Rozpatrzenie 
projektowanej nowej ustawy komitetów kolejo
wych okręgowych i centralnego. 3) Poprawa ko-

przeniesienia instytueyi taryfowych z Minister
stwa Skarbu do Ministerstwa Komunikacyi, któ
re nie jest jednak dostatecznie przygotowanA do 
zawiadywania tego rodzaju sprawami. Taryfami 
powinny zawiadywać instytucye miejscowe, po
dobnie jak ma to miejsce w Niemczech. Drogi 
wodne ·wewnętrzne w Rosyi 'li! ubiegtych 80 latach. 
Zbliżenie halld/owe Anglii z Rosyq.. H. Kaspero
wicz. Roc;1vój wyrobu zapale/l. J. Rummel. Flota 
rosyjsim 'li.J konw11ikacyi na ocea11ie Atlantyckim. Ry
nek węglmvy. P omimo zastoju w wielu gałęziach 
przemysłu stan międzynarodowego rynku węglo· 
wego jest zadawalający. Rynek metalowy. Ceny 
miedzi podnoszą się . Ceny cyny i ołowiu spada
ją. Międzyn arodowy związek wytwórców cynku 
nie przyszedł dotychczas do skutku z powodu 
niezgodzenia się Towarzystwa Vi-eille Montagne 
na ograniczenie wytwórczości. Ceny platyny spa
dają . Zastój w przemyśle żelaznym wplynął 
ujemnie na wytwórczość i cenę Iudy mangano
wej. Ceny srebra spadają. 

N!! 18. Rred)•t 11J f?osyi. J.V: :Jfaksimow. Co 
jest obligacya? A. Bubli/ww. f{oncesye kolejowe w 
r. 1908. Przemvsl !!liany w Rosyi. K. Adamski. 
Tneci lcollgres llliedzvnarodowy izb handlowych oraz 
zwiq.zków handlow.\• c!ł i pr.<Iemyslowych. }. Rununel. 
Rosyjsiw flota handlowa w r. 1907. W. Sawie/d. 
Gospodarstwo rollle, przemysl i ha!ldel w Japonii. 
Rosyjska politylw eko!lomic.ew?. na Wschodzie Dale
/dm. l?ynelc żelazlly . Stan rynku żelaznego w 
Rosyi jest niezadawalający , stan rynku żelaznego 
międzynarodowego poprawia się nieco. 

S. 

b i e ?ąc a. 
munikacyi wodnych okręgu \Vnrszawskiego lącz
nie z czynnością kolei tutejszych. 4) Wyjaśnie
nie, o ile pożądane i możliwe jest zorganizowa
nie komitetów rzecznych, według projektu zarzą
du komunikacyi wodnych i szosowych. 5) Pro
jekt zamiany bezpłatnych biletów przejazdowych 
dla członków komitetu na posiedzenia na zwrot 
w gotowiznie kosztów przejazdowych. 6) Wy
pracowanie środków dla uregulowania warunków 
przewozu towarów, przeznaczonych na czas dłuż
szy do elewatorów i magazynów. 7) Warunki 
korzystania z lin na stacyach kolejowych i przy 
przystaniach rzecznych . 8) Wprowadzenie od 1 
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stycznia r. 1909 nowej 900 pudów jednostki tary
fowej dla tych towarów, dla których dotąd sto
sowano normę 750 pud. 9) Inne sprawy, wnoszo
ne przez członków podczas posiedzenia. 10) Okre
ślenie terminu zwołania następnej sesyi. 

Nowy syndykat w przemyśle górniczym. 
Do istniejących w rosyjskim przemyśle górniczym 
i hutniczym syndykatów, mianowicie: l) "Proda
meta" (belki żelazne, blacha, rury, obręcze i osie), 
2) "Produgol" (część węgla kamiennego w zagłę
biu Donieckiem), 3) "Prodwagon" (w agony kole
jowe), 4) "Gwóźdź" (drut i gwoździe), 5) "Krow- l 
la" (blacha dachowa uralska), G) "Miedź" (miedź), 
przybywa jeszcze jeden pod nazwą ".Prodarud" 
(Towarzystwo dla handlu rudą żelazną). W wy
twórczości rudy żelaznej na Południu Rosyi bio
rą udział przedsiębiorstwa czysto górnieze (w r. 
1906 wydobyły one 100,7 mil. pudów rudy żelaz
nej) oraz przedsiębiorstwa hutnicze, posiadające 
kofalnie rudy żel aznej (w r . 1906 wydobyły one 112 
mi . pudów rudy żelaznei). Do syndykatu przystą
piły doty chczas część przedsiębiorstw górniczych 
Po{udnia Rosyi (S. Kołaczewski,i, Dubowaja B alka, 
G~łkowscy, Towarzystwo Krzyworoskie, Kopyłow 
i Zoltaj a), wydobywających razem 80% wytwór
czości ogólnej pomienianych prze dsiębiorstw, a z 
hutni czychtylko 'rowar zystwo Brański e. Zarząd 
syndykatu znajduje się w Ekaterynosł'awiu. 

Węgiel dla Warszawy. Utworzony w War
szawie Komitet dla c>bmyślenia środków, mają
cych na celu zaopatrywanie w węgiel ubogiej lud
ności miasta Warszawy, postano wi ·! zakupić w 
kopalniacli zagłębia Dąbrowskiego 250 000 pudów 
węgla i złożyć go na ofiarowanym na cel powyż
szy przez kolej Warszawsko-Wiedeńską placu (na 
stacyi towarowej). W celu omówienia bliższych 
warunkó~\ tego kupna Komitet wydelegował do 
Dąbrowy k s. 0HELMICKIEGO oraz p. p. DziEWULSKIEGO 
i ZIENKOWSKI EGO. Na odbytem w Dąbrowie dnia 
3 października r. 1908 posiedzeniu wspó lnie z wy
mienionymi delegata mi przedstawiciele kopalń 
węglśt w zagłębi n Dąbrowskiempostanowili sprze
dać Magistratowi miasta Warszawy 250 000 puclów 
czyli 375 wagonów węgla grubego lub kos tk owego 
pier~vszego i .dosta 1. · c~yć .P?m ienion y \~' ęgiel t.en;uż 
Mag1stratow1 naJpaźmeJ w przec1ągu d w och 
miesięcy, licząc od dnia złożen ia przez Magistrat 
Hadzie Zjazdu przemysłowców górn iczych Kró
les twa Folskiego piśmiennej zgody na omówione 
n a posiedzeniu warunki bliższe dostawy tego 
węgla oraz poręczenia B an ku Handlowego w 
Warszawie na sumę 25 000 rubli. Jeżeli do dnia 
18 paździ e rnik a r. 1908 pomieniana zgoda piśmien
na wraz z poręczen i ern nie będą przez Radę Zja
zdu otrzymane, wówczas kop aln ie zwolni one są 
od obowi ązku dostar ezan ia Magistratowi miasta 
Warszawy węgla w okresie zimowym r. 1908

/ 9 • S. 
Wytwórczość i zapasy odlewów surow

cowych z kopulaków i pieców żarowych w 
państwie Rosyjskiem. 

Okręgi Rok Wytwórczość 
Zapasy w koń-

cu roku 

p u d ó w 

11903 3 623 310 165 767 
1904 4 679022 302077 

Południe Rosyi 1905 3 638 791 255778 
11906 3 379510 291554 
1907 3556 417 258512 

1903 2184475 780278 
1904 2725262 773351 

Ural 1905 2856625 911827 
1906 2697 223 841855 
1907 2720887 850308 

/1903 2113 5!=16 588343 
1904 1904 927 718465 

Moskiewski 11905 2259360 717056 
1906 2 070 724 641586 
1907 1973073 565154 

JHJ03 623595 42799 
1904 715 633 32937 

Nadwołżański \1905 610131 38 539 
1906 565328 34597 
1907 461006 24793 

11903 1012770 lb852 

Pólnocny i . 190~ 1257 254 22941 

Nadbałtycki \1900 l 035 333 18725 
1906 948330 16860 
1907 689644 12487 

11903 91] ~74 63342 

Królestwo Pol- 1904 1197 355 88970 

skie \1905 l 040660 92818 
1906 1124 994 78465 
1907 1130 795 93556 

/1903 10469 020 1656 381 
1904 12 479 453 1938 741 

Razem 11905 11440900 2034 743 
1906 10 786109 1904 917 
1907 10 531822 l 804 810 

H. 

Wytwórczość i zapasy odlewów stalowych 
z pieców martenowskich i tyglowych oraz gru
szek w państwie Rosyjskiem. 

Okręgi Rok 

11903 
'190± 

F oludni e Rosyif 1905 

1
1906 
1907 

Z apasy w koń-
Wytwórczość cu r ok u 

p u d ó w 

856 134 
807 224 
971530 
905 562 
807 432 

22843 
21954 
36718 
44 552 
50964 
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Ural 

Moskiewski 

1
1903 
1904 

1

1905 
1906 
1907 

J
J903 
1904 
1905 

)1906 
11907 

·1903 
j1904 

Nadwołżański \1905 
1906 
1907 

1

1903 

Pólnocny i 1904 

Nadbaltycki 11905 
1906 
1907 

1803 
Królestwo Pol- 1904 

skie 1905 
1906 
1907 

Razem j~~g~ 
1906 
1907 

310396 
403053 
373506 
489557 
4263'77 

343770 
689209 
872750 
628125 
611253 

332248 
495785 
379442 
294845 
239784 

650853 
891 794 
575228 
590049 
505434 

106080 
144058 
128727 
165 769 
154123 

2599490 
3431123 
3 301183 
3074907 
2 744403 

65257 
96540 
95953 
95118 
93786 

18088 
13019 
2318'5 
19689 
13356 

7946 
20039 
32702 
21740 
18117 

77 328 
91582 

102328 
88263 
65650 

1978 
2427 
3166 
3826 
4261 

193440 
245561 
294052 
273188 
246134 

H. 

Wytwórczość i zapasy rur surowcowych 
wodociągowych z połączeniem mufowem i kot
nierzowem oraz części fasonowych do tychże 
w państwie Rosyjskiem. 

Zapasy w koń-
Okręgi Rok Wytwórczość cu roku 

)

1903 
1904 

P oludnie Rosy i 1905 
1906 

,1907 

Ural 

1

1903 
19Q4 
1905 
1906 
1907 

p u d ó w 

1316 067 
1715065 
1407 472 

942448 
806936 

183122 
179868 
318870 
141219 
168210 

374189 
352843 
642654 
889212 
510065 

90392 
56240 
96432 

119130 
141199 

Moskiewski 

Pólnocny i 
Nadbałtycki 

Królestwo Pol
skie 

Razem 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

1903 

1

1904 
1905 
1906 
1907 

126690 
104116 
222130 

618 

2165 
1336 
2486 
1944 

1625879 
2001214 
1949808 
10R6771 

977090 

124916 
86826 
71151 
71151 
72179 

2617 

618 
618 

589497 
498 526 
810 237 

1080 111 
724 Oó1 

Okrąg N ad wolżański w okresie pięcioletnim 
1903-1907 nie wytwarza! ani nie posiad al zapasów 
rur surowcowych wodociągowych z połączeniem 

l mufowem i kolnierzowem oraz części fasonowych 
/ do tychże. H. 

/ Wytwórczość i zapasy żelaza handlowego 

l 
w państwie Rosyjskiem. 

Zapasy w koń-
Okręgi Rok Wytwórczość en roku 

11903 
,1904 

Poludnie Rosyi\1905 
1906 

11907 

Ural 

Moskiewski 

j1903 

11904 
1905 

11906 
11907 

j1903 
J1904 

1
1905 

1
1906 
1907 

p u d 

17 735078 
19 94:5566 
19653427 
20898805 
23063898 

9670233 
9452968 
9655089 
9846217 
8945926 

2594136 
316R244 
3320652 
3102444 
3115984 

ó w 

1818939 
251~911 
290~373 
2963157 
3580133 

4368818 
4195 644 
427'2 606 
3661351 
2271635 

568794 
590167 
591267 
649 350 
992124 
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N ad wołżański 

jl903 
, 1904 
1905 

11906 
\1907 

1
1903 

Pólnocny i 190~ 
N adbaltycki ll90o 

1906 
1907 

11903 
Królestwo Pol-J 190~ 

skie \190o 

Razem 

1906 
\1907 

)
1903 
1904 

.11905 
1906 
1907 

4 324 612 398 317 
5 708868 558589 
5131107 534975 
5751240 494367 
4925933 489 327 

4048643 670978 
5688921 749896 
5184 214 736 714 
5061 359 663869 
4 316 359 59!582 

11924072 10928H 
12041419 1153399 
9039833 l 069419 

11005475 1326121 
11014 835 1530 201 

50296774 8918 687 
56005986 9762 606 
51984322 10136 354 
55 666540 9758 215 
55 382905 10458002 

H. 

Hutnictwo żelazne w Niemczech. W Niem
czech w r. 1906 było 193 czynnych wielkich 
pieców (z których 3 używały węgla drzewnego, 
reszta koksu); każdy piec był przeci ętnie w ruch u 
48,8 tygodni w roku i wytopil ohąglo 42 000 t 
surowca; obsługa pieców 7. wszystkierui urządze
niami zatrudniała 30 tysięcy robotników. Wy
twórczość surowca wynosiła 8 155 000 t wa rtości 
503 miliony marek; przeciętna wartośćjednej tony 
wynosiła 61,74 m. Czasopismu Techniczne. 

Żelazo tytanowe i stal tytanowa. SLocuM, 
opierając się na badaniach .Mo!SSANA, LE vHATELH:riA 
i RossiEGO, twierdzi, że tytan riokona głęiJoko się
gającego przewrotu w zakresie wyrobu narzędzi 
stalowych, szyn kolejowych·, waJów, obręczy do 
kół wozów dr. ż. i t. p ; okazy zaś stopów tego 
metalu z żelazem lub sta l ą przedstawił na zebra
niu towarzystwa lejarzy w Pittsburgu. Wobec 
obfitości rud tytanowych i znacznej zawartości 
procentowej metalu SLocuM mniema, że poehoż e
nie tego pierwiastka nie prędko n aBtąpi, istnieją 
bowiem pokłady znaczne w miejsco\vości Adiron
dack, skąd w r. J 907 wydobyto 7fSO 000 t, zaś w r. 
b. spodziewają się tę ilość doprowadzić do l mil. t 
W Kanadzie są znane pokłady również obfite. 
Stopy stali z tytanem są bardzo twarde: na dro
dze żel. Centralnej Michigan (Kanada) obręcze 
kół poddawano próbom na ścieranie zapomocą środ
ków niezmiernie twardych i przekonano się, że po 

przebieżeniu 320 000 km drogi zaledwo 1/ 8 część 
grubości zahartowanej zostala zużyta. 'fo też 
Ross1 *), od 30 lat zajmujący się badaniem tytanu, 
zbudował przy wodospadach Niagary zakład prze
mysłowy, aby na drodze elektrycznej otrzymywać 
stopy żelaza z tytanem. Przegla,d Techniczny. 

Nowy sposób pogłębi~nia szybów. W. 
Biwabik (Minnesota) w Ameryce Pólnocnej 'l'owa
rzystwo Nowojon;]{ie zas:osowaJo przy pogłębia
niu szybu w warstwach piaskowych obudowę 
opuszczaną z betonu, którą, jak wiadomo, wyko
nywano dotąd z muru ceg lanego lub z żelaza . 
:Sposób te11 ma polegać na tern, że na żelaznym 
pierścieniu czyli trzewiku, którego krawędź dolna 
jest zaostrzoną , ustawia s ię szablon zewnątrz i 
wewnątrz tegoż, który po ubiciu i stwardnieniu 
samego betonu podciąga się do góry w c,elu dal
szego wykonania muru betonowego. Srednica 
szablonu wewnętrznego wynosi 4,35 111, a zewnę
trznego 6,75 m, czyli grubość ściany betonowego 
pierścienia wynosi 1,2 m. W środku szablonu 
wewnętrznego ustawia się próżny cylinder żelazny 
2,4 m wysoki, o średn i cy 1,3 m, opatrzony kresami 
tak, aby z postępem głębokości szybu można go 
by lo przy pomocy śrub odpowiedni o przed lużać. 
Cylinder ten służy do wybierania piasku, który 
przez dno ciśnie si<; do wnętrza tegoż, podczas 
gdy przypływającą wodę puszcza s i ę do szybu. 
W mim·ę wybierania pewnej ilości piasku opusz
cza się trzewik żelazny o 2,4 111 w dół", a miano
wicie z początku zapomocą wind, później jednak 
pod naporem wł'asnego ciężaru spoczywającego 
na nim pierścienia betonowego. Następnie po 
stwardnieniu betonu wyciąga się oba szablony, 
aby je ponownie do wysokośei 2,4m betonem na
pelnić. W czasie ubijania betonu osadza się na 
zewnętrznej ścianie płaszcza l.Jetonowego 25 111111 

grube sztaby z żelaza kwadratowego, których 
ko1lCe lo Cllt długie zgina się pod kątem pros
tym tak, aby górny hak mógł być połączony 
z dolnym, przez co wzmacnia się lą c zenie poje
dynczy eh pierścieni beto nowych. W ten sposób 
opuszcza s ię ol.Judowę szybu w odstępach co 2,4 m, 
przyczem, jak wspo1r niano, szablony odpowiednio 
podciąga się, a wewnętrzny cylinder żPlazny prze· 
dJuż a się ku górze. Do glębokości 33 111 pastę
powala powyższa praca raźno, tak iż należy spo
dziewać s i ę, że i do vodkladu kurzawki piasko
wej s~osobem tym będzie można dojść bez wy
padku. Czy j erl nak ta obudowa szybu z betonu 
znajdzie szersze zastosowanie, zależeć będzie od 
kosztów, których na razie jeszcze zestawić nie 
można. Czasopi~nlO Techniczne. 

*)Por. Genie Civil , t . XX I, X. 9-11. 
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