
Dzjennik Ustaw Nr ~ 10 Poz. 3- i .. 

. . • . f' t ' f r I" r r Wzór nr 5 • 

(p l eczęć przedsięblorstwa) 

" . REJESTR OBROTU ZŁOTE~1 (PLATYN",\) 
NABYTYM W PAŃSTWOWYCH P,RZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU' I HANDLU JUBILERSKIEGO 

• i • , 
(nazwa metolu) 

. 'Prz!JchGd . '\ H,ozchód ' 

dowód lp. rejestru H!lpt'P.W juhile Js!;ich Stun . . 
lp. waga lp. 

da'tll: 
datll waga (-wzór nr ~) lub lp. rejes1m pu_· LU 'magazynIe ' 

zl acaniiJ. (wz6r nr 4) nr g g 

l . 2 , 3 4 5 6 7 II 

', ' 
. ' ; '. , 

.' . : . ',~ '. -.. " 

'1,< 
(na Qljtatniej.»tronie rejestru.) 

',(i[m! i dH I I1W:o".: ynO ! il:<o ' u 'l""" c',, ' 

Ni'iH~js~lłi.l}(~Rt1żk~l za\\vi,&~:q j r,.\ '{ l :i ~! 1t'i:iYF 'prz~~zl:T6'(6*'any~h , 
Z ponuluerowanymi stronamiMo(Cnf',~ rtr : ("';:ti l ?~"nr..)/ "i' \ "'i 

,f 

. ," . ~' . . ~ . " . ' i 

;;j. H ..)'-'I. __ ;. ... c; • .j .... _~j...... ~ J.i. 1.h~ ·1~~ ... H . .ł ,ir! } L ·i. ,~\"'.:J3. ' JU 4 ;:i' joHn . 1/ ~~"'Cj':"'4 "" ,;: . _;'1\ :.) .' , {~:.rt , ' '; /:' ~: \r' l : "~ 
'bb3:J:i:iW!i ' iJ (h '{nl.ns)l; ~ iJlj.\()E"'l VlOlr,U,, :plt\' J;'j""r; (." J '{~'" ' k':' ·,, ' 'Ci " l , 

""0<;''' '' ' '' " ROZPORZĄDZENiE ' MINISTRÓW ROLNICTWA I ~DROWIA . 

z dnia 24 listopada 1959 r. 
" 

w sprawie. bezpt.el;zenstwa. 1 hlg.ien.,y Pl:aCy ptzy stosowaniu środków chemicznych:' w rolnicłwt& 
. ~ =, .•. :, 

Na podstawie art. ' 3 ust. 2 dekretu z dnia 10 .listopada 
'1954 r.o prze1ę-c iu przez zwtązkt- zawucro'wezcrcłań ·w . ch:te-4 

dz i.nie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczCllstwie i hi
g ienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. Nr 52, 
poz. 260) . - zarządza się, co następuje: 

1. PRZEPISY OCOLNH 

§ t. Rozporządzenie dotyczy bezpieczeńsIwa higieny 
.pracy ,pracowników zat rudnionych przy przewozie, m a'gazy
nowaniu . i stosowaniu · preparatów chemicznych przeznaczo
nych do zwalczania chorób I szkodn~~ów roślin, zwanych 
w ,dalszym ciągu "chemicznymi środkami ochrony roślin", 

oraz przy przewozie, magazynowaniu i stosowaniu nawozów 
pomocniczych o właściwościach trujących. 

§ 2. Zd1kład produkujący środki chemiczne ochrony 
r09Nn oraz nawoz-y' p.ąR).-~nlGze Q, wla,ś(;i,wościach tmjących 

. obowiązany , jest do pakowjlnia iCh w odpowiednie trwałe 

opa.kowania w zależności od własn~ści chemicznych danego 
środka. Na opakowaniu powinny być umieszczone odpo
wiednie napisy w fo rmie nadruku lub na etykiecie wskazu
jące, że s ubstancj a jest trująca lub łatwopalna. 

,§ 3, 1. Pracowników, którzy po raz pierwszy , mają być 
skierowani do pracy przy przewozie! magazynowaniu l sto" 

~owaniu"Chemiczn'ych środkó',v ochrony roślin oraz nawozpw: . 
pomocftłczych . o- wtaśdwośda"h t.ru}ącycb, li W szczegól
ności azotniaku; tomasyny i . wapna , wolno zatrudniać przy . 
tych , pracach tylko na ' podstawie , Zezwolenia lekarza pO, 
uprzednim zbadani u stanu ich zdrowia. Pracowników tych 
n1rłeiy p'Omrdta za'p'o'"Zrrffć dokładrrie z p-rzepiaami o bezpie
czeństwie i higienie pracy, OJaz pouczyć o 'sposobie postępo
wania ze środkami trującymi. 

. . 2. Przy przewozie, magazynowaniu .I stos'owaniu ŚI;Q.d
ków ochrony roślin oraz nawozów pomocniczych nie walno 
zatrudniać młodocianych @'raz kobiet. 

§ 4. 1. Samochody, pI'ZyG:zepy , C wozy, ' służą€:e do pi:'le~ 
wozu środków chemicznych ochrony . roślin i nawozów po
mocniczych, należy wyśdelićsłomą i przy~.ryć' brezentem 
lub innym materiałem dla ,zabezpieczenia prepaJiatów p rzed 
rozsypaniem się. . Uszkodzone opakowanie· należy zamienić 
1..- na opakowaniu zai.tępczytll. zamieścić właściwą, etykietą, 
l napis. 

2. Po zakOl1czeniu przewozu należy brezent odkazi?:, 
a przy stosowaniu innych materiałów - materiaty te W lilia
rę możności spalić. Popiół . należy zakopać z dala ,od studzien 
i wód n.a' głębokości około 70 cm. Srodki IHzewozowe należy,! 
w miarę potrzeby zmyć . z dala od studni i zbiorników wody, 
li użytą do tego, jak również do praITia odzieży ochroilllej 

.. 
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sprzętu ochrony osobistef -- wodę zlać do ' dołu i za" 
ziemi:ą. 

5. Preparaty chemiczne i nawozy pomocnicze, zwłasz
rujące, . rozsypane lub rozlane w czasie . przewozu lub 

pJze oszenia, jak również w czasie magazynowania i stoso- ' 
wani , należy ostrożnie zebrać, a zanieczyszczone miejsca 
w iaręmożliwości spłukać lub przekopać i przysypać nie
skaż ną ziemią· 

6. 1. Łącznie ze środkami chemicznymi ochrony roślin 
. .. na ozami (zwłaszcza trującymi) nie wolno przewozić ani 
,mag zynqwać pasz i artykułów spożywczych, jak również 
prze ozić ludzi i zwierząt. 

. Szczegółowe warunki przewozu środków chemicznych 
och ony roślin i nawozów pomocniczych środkami transportu: 
pub ic:znego określaj4Przepisy o przewozie matetiał9w nie
bez iecznych środkami transportu publicznego. 

§ 1. Srodki chemiczne ochrony roślin mogą być maga
zynowane łącznie i nawozami pomocniczymi VJ jednym bu
dyn u, jeżeli pomieszczenia są oddzielone ścianą· 

§ 8. Magazyn ze środkami chemicznymi ochrony roślin 
l -na ozami pomo'cniczymi powinien być utrzymywany w sta
nie suchym oraz posiadać skutecznie działające . urządzenia 
we ylacji naturalnej lub mechanicznej. Magazyn powinien 
być położony , W miarę możliwości z dala ód mieszkań, stajen, 
obó , chlewów itp. budynków. 

., 
§ 9. ' 1. Magazyn powinien. być zbudowany i urządzony 

Z90 nie z przepisami obowiązującymi w za~resie bezpiecz.eń.
stw pożaroWego oraz zaopatrzony w sprzęt pozarniczy i środ
ki il.śnicze. Magazyrl;"povHnle:ri być ' ·os\.vietJony w zasadzie 
SWI tłem naturalnym (dziennym). W ' razie konieczności zało-

. żen a ' oświetlenia elektrycznego instalacje i urządzenia elek-
try być gazoszczelne. 

2: Drzw,i do magazynu ' P9winny być szczelne i zamy
na klucz. 

oraz wszelkie przedmioty słuząće do 
ierzania, odważania, przesypywania, przelewania i spo

rzą zania substancji trujących mogą być używane do innego 
, po uprzedni.!ll dokładny.!ll wymyciu i odkażeniu. 

2. Użyte do cieczy zbiorniki, beczkowozy itp. nie mogą 
używane do innych celów. Po zakończeniu prac należy 

je' dokładnie wymyć, bezużyteczne resztki cieczy i wodę 
pluzkową należy zlać do dołu i zakopać na głębokości co 
naj niej 70 cm w takim miejscu, aby nie dostały się do 
stu ni, ' stawu czy rzeki. -

§. 11. W magazynie ze środkami chemicznymi ochrony 
roś in, jak również w magazynie nawozów pomocniczych ,po
wi na znajdować się, w miarę możliwości w oddzielnym 
po ieszczeniu, stała umywalnia z dopływem czystej bieżącej 
~w y i odpływem wody zużytej oraz mydło i ręczniki. Jeżeli 
wa, unki miejscowe na to pózwalają, należy urządzić również 
PI sznice. Przy braku wodociągu i kanalizacji urządzenia te 
·na eży zastąpić zbiornikiem na czystą wodę, umieszcionym 
na dogodnej wysokości i zaopatrzonym w kran lub zacisk 
or z ściek. 

§ 12. 1. W magazynie ze środkami chemicznymi ochrony 
roslin, jak również w 'magazynie z nawozami p'omocniczymi 
po' inny znajdować się, 'w miarę możliwości_ w oddzielnym 
po ieszczeniu, szafy na odzież ochronną i sprzęt ochrony 
os bi-stej. 

2. Ubranie robocze i ochronne powinno być często 

pr ne. 

§ 13.. Pracownicy zatrudnieni . przy przewozie, magazy
no:waniu i stosowaniu chemicznych pylistych środków ochro-

ny roślin oraz pylistych nawozów pom~cl).iczych (w szczegól
ności azotniaku, tomasyny i Vlupna) powinni być zaopatrze
ni w następującą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej : 

1) kombinezon pyłoszczelny z kapturem, szczelnie za- ' 
piętym na przegubach rąk, pod szyją i na cholewach 
butów, 

2) buty gumowe, 

3) rękawice ochronne gumowe (pięCiopalcowe) lub inne 
py łoszczelne, 

4) pyłoszczelne okulary w oprawie gumowej lub skórza
nej dla ochrony oczu, 

5). w miarę potrzeby -- półmaskę przeciwpyłową odpo
wiednią do rodzaju pyłów lub maskę przeciwpyłową. 

§ 14. , Pracownicy zatrudnieni przy transporcie,maga-. 
zynowaniu i stosowaniu płynnych preparatów ochrony 'roślin 

powinni byĆ wyposażeni w: 

1) kombinezon impregnowany z. kapturem, szczelnie za-
pinany pod ,.szyją, na przegubach rąk i na butach, 

2) buty gumowe, 
3) rękawice gumowe, . 
4) szczelne okulary ochronne lub ·ekran oGhronny, 

IiW --razie. większego niebezpieczeiistwa wrespItator 
lub maskę. lO 

§ 15. Odzież ocJ;nonną i spr·zęt ochrony osobistej należy 
stosować przy wykonywaniu prac związanych z użyciem 
trujących środków chemicznych ochrony roślin lub z ' trują- · 
cy,J'R(~. f lłę~~I(?ą.1].lh · lł0!lł()cniczy m i. DqY:Yfi~Yi)st9, 1l1~~if!.:i ;oi pr,ile .• 

, związanycl} "z .,zaprawiani.em ziarna i .nasion preparatami che
Ihic'znymi zawierającymi ' związld trujące. 

§ 16. Dla ochrony .skóry rąk ,i twarzy przed szkodliwym 
wpływem preparatów rozpuszczalIwch w tłUSZCZ~l należy ' sto

".sować w miarę potrzeby kremy ochr-onne beztłuszczowe; 

w razie używania preparatów nierozpuszczalnych w tłuszczach 
należy stosować k.rem ochronny tłuszczowy. 

§ 17. Maski, półmaski, respiratory należy po każdym 
.użyciu poddać dezynfekcji. . 

. , 
§ 18. 1. W ubraniu zanieczyszczonym środkami ochrony 

roślin lub nawozami pomocniczymi (w szczególności azotnia
kiem, tomasyną lub wapnem) nie wolno wchodzić do domu 
mieszkalnego, stajen, obór, chlewni ani do magazynów zba
żowych i ' paszowych, Unikać należy również stykania si~ 
z ludżmi i zwierzętami. 

2. , Zanieczyszczonymi rękami nie wolno dotykać ust ani 
wycierać oczu, jak również dotykać pokarmu. 

§ 19. Odzież ochronną po pracy przy środkach ochrony 
roślin i nawozach pomocniczych (w szczególności przy azot
niaku. tomasynie i wapnie) należy wytrzepać i oczyści': 
i złożyć w miarę możliwości w specjalnie do tego celu prze· 
znaczonym pomieszczeniu. Następnie ręce i' z kolei twaIt 
należy wymyć ciepłą wodą z mydłem, po czym zmyć całe: 
ciało' i kilkakrotnie przepłukać usta. . 

'§ 20. W miejscu pracy nie wolno j,eść, pić ani palić 
papierosów. Do pracy . nie. wolno przystępować na CZCZ0. 

W dniach pracy, jak również w dniu poprzedzającym przy
stąpieni.e do pracy i w następnym dniu po zakończeniu pra
cy nie wolno używać napojów zawierających alkohol. 

§ 21. Spożywanie posiłków i palenie tytoniu dopusz
czalne jest tylko podczas przerwy w pracy, ' w miejscu odda
lonym od stanowiska pra~y, z daleka od środków szkodli- . 
wych i trujclcych. Przed każdorazowym spożyciem pokarmu, 
przyjmowaniem napoju lub paleniem /'tytoniu na1eży staran
nie przepłukać usta. 

. r 
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§ 22. f. W pGbliżu miejsca pracy przystosow.aniu śrąd
ków chemicznych ocnrony roś1in I nawoz6w pomocniczych 
powinien 'być przygotowany zapas wody do mycia wszczel
nie zamkniętym naczyniu, mydlo i ręcinik oraz przenośna 
ajl te czka, należyciezabezpieczo-naprzed zetknięciem się ze 
środkami chemi.cznymi ~ nawozami pomocniczymI. 

2. Obok magazynu w miejscu widocznym powinny być 
:wywieszone przepisy o bezpieczeństwie i hig.ieni-e pracy przy ' 
stosowaniu śrooków · chemicznych i nawozów pomocniciych, 
zwłaszcza trujących, wraz z im.trukcją przeciwpożamwą, jak 
rówł),ież podany adr-es i numer telefonu lekarza, pogotowia 
'f_dtunkowego oraz Ęitraż)' pożarnej. 

§ 23. 1. Pracownicy sta1e z·atrudnieni przy środkach che
micznych ochrony roślin i nawozach pomocniczych powinni 
pyć poddawani .okresowym b.adanicllD lekarskim . .co najmniej 
raz na <6 miesięcy. Le wz~~ęrlów p f.(}fiI:akty-e my ch pracownicy 
ci powinni być co pewieI1 czas w mian~ możności k.ierowani 
do innych pIac. 

2. Pracownicy zatrudnieni o'kres0wo" przy środkach ch~-
, micznych ochrony roślin ' i . nawozach potnocniczych poza 
pierwszym badaniem przy przyjęciu do Jłracy H~ 3lpowinnl 
być pQddani ponownemu .badaniu w dfU~iej połowie sezonu 
pla,cy. 

§ 24. 1. W razie wystąpienia u ptat:ownlka w czasie 
pracy' objawów. za,trucia śr,odkam:i ·chemi.cznyuti ochrony ro
~1in lub naw.ozan~i pomocniczymi należy: 

ł'f<P(j'd&jiła1t~g.a 6 0fa·tł&:tle "tlshnąt'·z ' m'iejsca, wktór}1'lii jest 
'. ~ ( %'alfc'H:Óh~ na'\'MiafańFe° trticrfzńy ; l i ' 'l1mieś'dćw' miejscu 

'Zasłoniętym p rzed bezpośreaiilm '-'Uzi'ai'atl'J'e1W płomieni sto
neczriych, wiatru lub ·zimn.a, 

/ 2) zanieczyszczone środkami chemicZJ'łymi ochrony ' roślin 
l'!lb n<iiwozami pGlmocn{czymi ubrania ' ·zd~ ilĆ,_. d chorego 

Poz. 1 

.1 29. Przed weJ~ciem do magazynu ze śr~k.ain1 che- : 
mkznyml .och'fCmy roślin nale,ży umieście napis ~ "Trująca 
środki chemiczne - osobom nie zatrudnionym wstęp wzbro
niony" ·oraz :zIlAktrupiej główki z dWQm-asx.rzyźowanymł 
piszczelauti, Ił jeżeH w ma-g.a'zynJe znajduj.ą Się środki htwo
palne, ponAdto napili: "ostmżnie .% ogniem - .materiały 
łatwopalne", . 

§ 30, ' Magazynowaniem l wydawaniem . -z mag.azym.l 
środków chemicznych ochrony roślin powinien zajmować~ię 
prz:eszkolony odpowiednio magazynier, 'znający właściwoścl 
magazyn.ow.anych preparatówDraz przepióry bezpieczeństw.a 
1 higieny pracy. . 

§,31. Przyjmowanie wydawanie środków chemicznYCh 
p'owinno odbywać się na podstawie kwitów magazynowych ' 
~ adnotacj ą, że wydany artykuł jest trucizną. 'Ponadto .od~ 
bi orcę nal.eży poinformować, że odbierany przez niego ar.ty- · 
kul jest $ubstancją trującą. . 

_.'§ 32. l.Srodki chemiczne ocnrony roślin po~inny ' być 
mllgazynowane według rodzajów ' w skrzyniach, workach 
papierowych, w szczelnych - beczkach i bań'kach lub innych 
opM.owaniach d05losGw,anych GO właściwości da~o śr'o:dka. 
Do .opakowania każdego rodzaju i .roclka chemiczme:qo \powin
na bvć . pr.zyl~ierdzolla ,etyceta (tabHczka), na któr'ej 'trwa
łVm lItapiseBl jł'od nazw.~ dane\10 ir~dka ,oznacza s.j~ na bie
żą,co Ho~ tego Średkcd. 

2. $rodków .chemicznych ochrony roślin nie ",aIno "ma
g.a·zy:rH}W,aĆ HlŁem z kw·asami. 

(' . § 33. Puste . naczynia po płynach łatwop'alnych I+akży 
przed złożetiiem w III;agazynje ' ki1lcąkr,o.t~ie przepJukać, na-
pełniając je całkowicie , w.odą. - , . 

. Z. stosowanie środkÓw .chemicznych ochrony' rośUri • . ', 
:: .. '--oJcF,e~, . I~*.J· ~ : .. ...s. ~ ~ ~ .. ,, ~ .. _ ."~......-,,, .... 'i. ' .J.I J t;'ol..~.} 1 ~f • . (, ,-.~ .. ' ł ri ~_·łi: 

'_~)S . ilill JDjrH{'? '" "lic \ ·"li'··i,i·,v.<, .'t' 'I . -" l ti ' ;;"" '.l.: l" - l . . " " . § 34. Robotnicy powinni pracdwac 'pod - fachowym kie
r? ~e1}'X.~c ~·PRrW°;c ,. ę, r'~\~ >~'~~ ' poUP O;ęlą . ,li, lilaJY. lZ~Zę,gO '. ' rUIikiem ludżi ' wyszkolónychw żaktcoisie stosowania środkóW' 
- ośrodk.a służby zdrowia. ' '-

2. Nieprzytomnym nie wolno wlewać do ust żadnych 
, t>łynów. ' 

-. n.PRZEPISY SZCZEGOŁGWE 

· l. Przewóz i magazynowanie środków c:hemłc;znych ochroDY 
. roślin. 

§ 25. ti.rodki .ch,emiczne .ochrony roślin mo±na przewozić 
1ylko w szczelnym i mocnym ,opakowaniu. Ładunek powinien 
być zabezpieczony w czasie przewozu przed przemieszcze
;l1iemi prz,ed działaniem czynnij{lów atmosferycznych. 
Szcze!Jółną ·ostrożność należy zachować przy prze.wozie ma~ 
t€ria.łów i płynów łatwopalnych. 

§ 26. Srodki łatwopalne lub wydzielające gazy należy w 
I czasie przewozu ochronić pr.zed działaniem pf(j)mieni słpnecz
'1lych przez nakrywanie -brezentem, 

§ 27. Srodki chemiczne ochrony roślin, aparalu.r~ 'orhro-
'ny roślin, opakow,ania. sprzęt pomocniczy należy ,przechowy-
· wać w warunkach bezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierz,ąt. 

§ 28, Magazyn tymczasowy przeznaczony ·!-'Io przecho
wywania srolików chemicznych 6chro'RyrośHn tylko na 
Okł~S prowadzenia akcji w rejonach dotkniętych klęską po
jllwlenia się szkodników roślin może być urządzony w ma
.gazynie ogólnym, jeżeli nie ma na ten cel osobnego bu
dynku. W magazynie tym należy szczelnie odgrodzić odpo-

· wlednie pom'i eszczenie oraz dostosować je do po.trzeb i za
bezpieczyć dobrym zamknięciem. 

cn,emicznych , o.chro!)y roślłn oraz zn.ających pr zepisl{ bez~ 

płeczeł)stwa j higienypraq'przy ·stosowaniu. tych śrorlków. 

. §. 35. Sprzęt używany do sporządzania ci9Czy . do opry
sku nalezy oznaczyć trwałym napisem "Trucizna" i opatrzyć 
rysunkiem ti'1!piej czaszki. 

.§ 36. 1. A1>araty bchrony r.oślin powinny być w stałeJ 
gotowośd eksploatacyjlłej, a pracownicy wytypowani . rló 
obsługi pOWilUli byi: prz,eszk.oLeniz zakre.su konstrukcji. 
eksploatacji i konserwacji powierzanyc h im ap a ra.tó w, 
li także znać war.unki bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
sLosowanhl :po5zczególnych prepar.atów owado i grzybobój
czych. 

2. Zabiegi. ochrony . rośllń (opylanie, zamgławiilna _ 
ło:pryskiw.a.nieł należy wykonywać w .dni b.ezwietrzn.e, 
względnie przy małej szybkości wiatru, przy ,czympr~y pr.a~ 

' cach tych należy posuw at się w kierunku przeciwno/Hl do 
:wiatru, tak by jr.odki · che mi.czne nie były unoszone przeli 
wialr na pracuj ącego. 

3. Jeżeli ze względu na kierunek uprawy ' rzę<10W€J 
foślin ~vylwn.anie zabiegu aparatem D dużej powierzcllnim
bo.czej w kienmku przeciwnym do wiatru jest niemożłiwlf!t 
zabiegi ,(opyliłnie, zamgławianie i opryskiwanie) należy wy __ 
konywać z zachowaniem jak n.ajdalej idących ,śroclk,ólt 
ostrożności - w odzieży ochronnej i 'z zastosowanieJJl odlJ.l)oO 
wiedniego sprzętu ochrony . osobistej. ' 

4. Zabrania się wykonywania ,zabiegow w czasie s!łneq~ 
wiatru, bezpośrednio po deszczu i na krótko przed spodzie .. 
)Vanym deszcze~ 
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§ 31. 1. Aparafykonne, konno-motorowe lub traktorowe 
,m gą być przetaczane na własnych kołach na bliższe odle
gł ści i po drogach miękkich (po polu). Na większe odIe
gI ści należy aparaty talde przewozić na samochodach cię

:2.ar wydr lub przyczepach ogumionych; koła aparatu nale:ży 
mOFno podklino~ać, a aparat przymocować drutem, do burt 
fia mochodu lub przyczepy. ". 

. 12'. Pa dOwiezien iu apara tu d.o miej sca pr~cy należy po-
wtórnie sprawdzić jego stan techniczny i naoliwienie, 
Ił wentualne usterki powstałe podczas transportu usunąć. 

wodą. Jeżell apa-raty były użyte do tępienIa cłiwastów pre
paratami normalnymi (np. 2,4 D), to po zakończeniu zabre~ 
gów należy aparaturę, łącznie z wężami i dyszami" przemyć 
b ardzo dokładnie kilkakrotnie gorącą wodą z sodą (do pia
ma) ,lu? zawiesiną , węgla aktyw,owanego w ilości 75 g na 

. HJ htww wody. Wodę po płukaniu należy zlać do dołów 
zakopać z dala od studzien' i innyeh zbio.mikÓw wody. 

, -

§ 38. W żadnym przypadku, szcźegóInie przy aparatach ' 
, ple akowych i nali>rzusznych, ni,e można wykonywać zabiegu, 
jeżeli środek chemiczny podczas pracy wydostaje si~ spod 
po rywy zbiomika. 

§. ~8. Nie zużyte . środki chemiczne ochrony roślin, jak 
ró:vn,Jez pozofi~ałe po tych śIOdkach trwałe opakowania, 
bankI, blaszankI, beczki , powinny być tego samego dnia 00 

zakończeniu pracy' zwrócone do magazynu ze środkami che
micznymi. 

§ 49. 1. Po zakończeniu prac jesienią przed złożeniem 
aparatów ochrony . rośl in do magazynu należy zdj, ,-,<ć z nicll 
węz~ gumowe i przedlOwywać je w miejscu suchym i za
bezpIeczonym przed działaniem mrozu, Zbiorniki należy: 
wytrzeć, tłoki IOklużnić, silniki 9,ob-rze naoliwić, opróżniĆ' 
chłodnice ) zbiorni,ki paliwa. W~zystkie· części metalowa' 
należy posmarować oliwą. 

§ 39. 1. Napełnianie zbiorników środkami pyHsfymi po
wi no odbywać się przy pomocy szufelek lub bezpośrednio 
pr z 'zsypywanie z opakowania., 

2'. Do rozcie&;e:ia środków chemicznych nale.ży uży
wa' czystej wody (bez 'mechani€znych zanieczyszczeń). Roz
cie czone środki chemiczne tciecze wbocze) należy nalewać 
d0 aparatów przez sita lub lejki z sitem. 

, ' 

§ 40, 1. Jeżeli zabiegi wykonuje równocześnie' kilka 
OS1' b, ' osoby. Ob,S}U9Uj.ące apara ty pł~C'(łko:v: rlateży rozstawić , 
wen, sposob, aby CIecz lub pył me OdUZl<lływały na osoby 

"ws ółpracuJące,. ' . L . 

2. Aparaty ochrony roślin przed oddaniem ich do re
montu powinny być dokładnie oczysz€zone. PFacownicy prze
}lfOWadzający naprawy aparatów ochrony _l'ośHn powinni być 
powiadomieni o .truj ących własnościach środków chemicz" . 
nych ochrony roślin i o .' sposobie zapobiegania zatruciu pod. 
czas dokonywania napraw. ' " 

2. Obsługujący aparaty powinni prowadzić lance wraz 
% . yszami taR ~isk.o , - aby śWrlek ' chemiczny nie był pory
wa y przez występując'€' prądy powietrzne. ' 

;'.1 

§ 41. 1. Przy napełni,aniuplecalwwych opTyskiwacż.y 

ieniowych, bateryjnych i pod'czas e,!<.sploatacji opryski. 
wa zy konnych, 'kQnnO-motOl;owych, samob'ie'żnych lub trak
tor wych należy uważa-c , aby" nie przekroczyć i:naks.Y1nałnego 
eiś ienia, robcczego oznaczonego na-~ manometrze czerwoną 
nni 

2. Zabrania si~ przesta~iania zaworów bezpieczeństwa. 

§; 42. Do ciągnienia opylaczy i opryskiwaczy, należy 
prz de- wszystkim stosować ctągni~i, a ,..,. razie użycia 
%apl~9U konnego należy dobierać komie ~ spfi)kojne. 

§' 43. p,rąćownicy zatFudnieni przy · obsłudze ' aparatów 
koo-motorowych lub samobieżnych powinni, ·poza ,znajo
mocią obsługi tych aparatów', znać także zasady pracy 
ł k nseiiwacji: silników. Prowadzący aparaty sam0bieine po-
wini posiadać prawo jazdy. · ' 

§. 44, W razie zapchilnia się dyszy lub sita na,leży ' prze
rwa( opryskiwanie, dyszę lub sito odkręcić i dokładnie wy
czyscić przy pomocy odpowiednich narzędzi. Dyszy nie wal· 
na przedmuchiwać ustami ani przeczyszczać ' jej otworów 
dm em czy gwożdziami. ' , 

§ 45. Po zakończeniu opylania lub opryskiwania zbiornik 
naj . y opróżnić z resztek śwdka chemicznego. Resztki środka 
che .icznego z opylacza usuwa się przez normalne urucho-

. mie ie aparaŁu. Czyszczenie opryskiwacza odbywa się przez 
k iJ kr.0lne przepłukiwanie zbi.ornika czystą wodą. J"eżeli 
do prysku użyte były środki hormO;nal.ne , do pluk.mia apa
Jat , węży i dysz uaieży użyć gorącej. wody z' sodą (d0 pra
n.ia) }ub :Ilawiesiną węg,Ja, aktywowanego. 

§ 46. Dos tęp do aparatów używanych przy stosowarliu 
bo ków chemieznych oo:luony roślin jest doz wolony tylko 

, pra ownikom pTZy nich zatrudnionym. 

§ 47. Po każdorazowym zakończeniu pracy najeży opy
lacz wyczyścić z proszkl,l, a opryskiwacze przemyć czystą 

§ 50~ 1. Miejsca zaprawiani<ł'-ziarna preparatami che. 
mic,znymi ~Chrony; f.o~lil}f.> r.cąJ~ży~ , ~ą~lngbLa~!~~ .!}iYdł\e!l;~RJ?~ do • . 
:vf;lC , zątruqa . ,a,rtylwłow . ;Zyw~O~!; !t':'~ i>P.'.ą)izY,ll Zś1m;ąJN;~ie po

... ~imlp.,, ~ję , odhy.wrae ·w za~kniętycb, szczelnych naczyniach, 
specjalnie przystosowanych do tego celu. 

2. Ziarna zaprawionego środkami chemicznymi ochrony 
roślin nawet po jego wypłukaniu nie wolno używać jako 
kiH:ny d~a '7wierzą~ lub pt~~ów: ~iarno zaprawiR.I\~ .rwwinno , 

"Py€ wysiane wmlar~ mozhwo~cJ_ tego samego .dnia. Zial'nfi 
,"' .. " ·'- t' -c ~ ., .(" k 'ł ;!;,l ... , ··k X'-Jr',f"lf -"Ji'"ii) t,t. ·~ .ŁYV/\··)' ~ 
' me zuzye powmno ' "yc p'rz~azańe dO inaH6zynó' ze Shld-
kalIii ochrony roślin lub zabezp,ieciolle w innym miejscll 
przed dostępem · zwierząt i prak~w. . 

§ 5t. r. Nie naJeży zakł<1dać i , zbierać trutek bezpo. 
średnio rękami. Zatrute ziarno lub inn'e trutki do wałki z gry
zoniami w polu naJeży wykładać głęboko do nor przy po-
mocy specjalnych aparatów, butelek, szufelek lub łyżeczek. 

2, Trutki w obrębie zagIOdy gospodarstwa należy roz
~ła~ać w miejscach tak ustalonych, aby ni~ zużyte iloścł 
mozna było łatwo zebrać, Miejsql- te powinny być zabezpie
czone przed dostępem dzieci, drobiu i zwierząt domowych. 

, § 52. Na polu, gdzie wyłożon0 trutkj" Bre wolno prze~ 
45 dni od' czasu wyłożerrial w-ypasać· by!lła ,ani zbierać paszy. 

§ 53. Po 2 tyg'odliliach od cflwiH wyłożenia nie zjedzone, 
plzez gryzonie trutki , należy zeblać ~ , zakopać na' g:łębokości 
70 cm. 

3. Przepisy specjalne dotyczące. stosowania środków 
gazowych. 

§ 54. l. Dezynsekcję ' i dezynfekcj~ śTodkami gazowymł 
mogą wykonywać tylko specjalnie· w tym celu powołane
i przeszkolone ekipy lub poszczególne osoby. 

~, Prace polegające na, dezynsekcj.i i dezynfekcji takimi 
środkami gazowymi, jak chloropikFyna, dwuchłoroetan, dwu

. siarczek ' węgla , cjano,wodór .itp", należy ' be:z..względnie wyko
nywać w , maskach gazowych zaopatrzonych w specj alna, 
póchlania'Cze, dostosowane do rodzaju zagrożenia, 

§ 55. VI pomieszczeniach zamkniętych, w ktÓiych pro
. wadzone są sporadyczne prace z ' parami, gazami lub aeroso

lami "Np., dającymi w połączeniu "Z; powietrzem mieszanin y 
łatwopalne lub wybuchowe, należy zgodnie z przepisami 
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przeciwpoża rowymi za chować wszelkie warunki un iemożli-
· wiaj ące zapalenie się miesza~in. 

§' 56. Zabrania się ohvieTii.niii beczek z cieczami pal
nymi przy pomocy narzędzi z materiałóW iskrzących. 

§ 57. 1. I?o napędu wytwornicy aerosolowej należy uży
wać benzyny samochodowej bez żadnych domieszek (spiry
tusu, benzolu). 

2. Przy ohvartym zbiorniku z benzyną nie można dolą
· czać iskrownika. 

5. Ochrona otoczenia. 

§ 67. W celu uniknięcia ' zatruć zwierząt· gospodarskich, " 
drobiu. pszczół należy powiadomić przewodniczącego gro~ " 
madzkiej rady narodowej o miejscach i dniu wykonywania 

,prac związanych z użyciem ' środków chemiczn'ych ochrony 
roślin na 3 dni przed ich rozpoczęciem . Na polach i w ' sao' 
dach op ryskiwanych lub opylanych środkami trującymi 
i szkodliwymi należy umieścić ostrzegawcze tablice z ' napi
sem: "Roślinność zatruta - wypasanie i przepędzanie zwie
rząt wzbro,nione"j w szczególności dotyczy to pór i sadów 

· nie ogrodzonych. z,najdujących się w pobliżu dróg i ścieżek; , § 58. 1. Zabrania się napełniać zbio rniki, uruchamiać 
; l zatrzymywać wytwornicę aerosolową- w pomieszczeniach 
· zamkniętycłc 

§ 68. Nie wolno środkami trującymi opry'skiwać anl 
opylać roślin kwitnących. Jak również wydzielających nektar, 

2. Wytwornicę aerosolową należy przenoslc przynaj- nawiedzanych przez pszczoły. Jeżeli zaistnieje konieczność za-
mniej w odległości l metra od przedmi'1tów zamgła:w'ianycłl. :bie-gu na" takich roślinach. należy na 3 dni przed tym zawiado- .. 

· ,mi~ () , !ym posiadaczy ~asiek W. ce.Iu zab,ęzpiec~enia pszc,zó~. -
,3. Za:mgłctwtame .···w ': ~obliitis(awó:w; ::jezior. rte1c cirilÓżfia " ·' pried · ',ewe'ntu,: . atnym.' za1ru~rem . ' , .. . ' >' '. >. 0' " . 

:6tosO\ovać · tylkO" . przypogodiie -betwieLrzneJ. ltib przy , słabym 
· wietrze wieją'cym od . strony: wody. § 6,9. Przy przeprowadzaniu oprysków arsenianem wa ... o " 

§ 59. Nie wolno przebywać w pomieszczeniich zagazo- pnia (np. ziemniaków przeciw stonce) lub pIZy opylaniu . 
. środkami arsenowo ymL należy pas br.z.eżny 'p' ola szerokoŚci--' 

i ;wanych lub zamgławioriych ' do czasu dokładnego wywietrze-
; nia t'yeh pomieszczeń' albo zobOjętnienia '. gazu ' łub środk<l . najmniej 2 metrów opylić preparatem typu DDT (zamiasf \ 
f chemicznego uzytegow form'ie mgły. " arsenianem wapnia). . 

0, ' ... ' . o' '. § 70. Ostatni~ opryskiw~nie lub opylanie mó±e, 'byćwy,-
konane najpóżniej na 30 dM ' przed zbiore'~ plonów. Przy 
uprawach ziemni:aków dopuszczalne jest skrócenie tego czasu. " 

< 4. Magazynowanie i "stosowanie , nawozów 'pomocniczych 
o własnościach trujących. ' 

l 
· do 20 dni. 

~ " § 60. Magazyn nawozów pomocńicżycl;1. w miarę możli- § 71. Części zielone roślin pastewnych opryskiwanych ' 
f wości powinien znajdować się w pewnym oddąleniu od bu- ~~ub opylanych . środkami arsenowymi nie mogą ,być skarmia. 

1
"d'ynkÓW ' iniesżkalnyc~ • . ·stajen, obÓr; chlewni. Nie może on ne. Rośliny opryskiwane lub opylane preparatami arseno" 
• być urządzony w . budynkach, gdzie znajduje się równo- wymi mogą ,być użyte na ściółkę po upływie 6 tygodni' od 

. ! ,cześnie magazyn zbożowy. paszowy lub żYWnOŚciOwy. '. ostatniegó ' zabiegu. _ ' 

. §. 61. S.zyby w. o~nach magazy~uod ,str~nv: Msłonęq'7'ł,,: , e " ~; 72.·' fJ; · Pola i pasy wokół nich o szerokości co najmniej 
· ntoneJ. powlllny byc. zamal0v.:ane b~a~ą .:ub ~:ebJe~ką . farbą· 10 m, mogą ~;yćwypasane lub w'rkoszoI1.ę,. na p,aszę dopiero 
N M·,wtd~<tw.ym '~ł e1sOl~~ cn-alezy'-f 'UmH~~clc napIsy: ,,~~ag.azYfl po upłyWie .30-45 dni , od dnia opryskania ich 'lub opyle-

I n'awozów pomoclllczych oraz "Matenały ' łatwopalne . ' nia środkami arsenowymi. ' 
~ 
l ! § 62. 1. Magazyn przeznaczony dla kilku rodzajów na-

I
r wozów ' powinie,n mieć , przegrod~ zapobie?ające stykaniu się 
z sobą nawozowo tak aby kazdy nawoz był składowany 

;' osobno. Saletry amonowej nie należy magazynować w ilości 
.' większej niż 300 ton w jednym pomieszcżeniu. Wodę amo
, niakalhą nal{ży przechowywać w specjalnie 'do tego celu 
przeznacżonych szczelnych i dobrze zamkniętych naczyniach 

' w miejscu możliwie naj chłodniejszym. 

2. Ze względu na specjalne właściwości nawozów po
mocniczych i niehezpieczeństwo wywołania pożaru przy ich 
przechowywaniu. w szczególności przy przechowywaniu sa
letry amonowej, azotniaku, tomasyny i wapna .palonego. 

· należy zachować szczególne środki ostrożności. 
./ 

§ 63. Nawozy pomocnicze (nieotganiczne), a w szczegół" 
ności pylący azotniak. tomasynę i wapno palone, nale~y 
wysiewać przy pomocy siewników. ' W uzasadnionych przy
padkach dopuszczalny jest wysiew ręczny z zachowaniem 
specjalnych środków ostrożności. 

§ 64. Osoby nadzorujące prace przy ~ysiewie nawozóW 
powinny dopilnować, aby robotnicy obierali właściwy kie
runek pracy, w zależności od kierunku wiatru. 

§ 65. Podczas wysiewu siewnikiem dolne jego części 
powinny być w miarę potrzeby osłonięte płachtami w celu 
zmniejszenia rozkurzu nawozów pylistych. 

§ 66. Wodę amoniakalną należy rqzlewać. tylko przy po
mocy specjalnych .rozlewaczy. 

." 
" 

2. Jeżeli do opryskiwania lub opylania użyto innych środ:
ków chemiczJ1ych ochrony rośljn, wypa.sanie lub wykoszenie ;, . 
może mieć miejsce już po upływie 15-20 dni. Okresy te 
można skrócić do kilku dni, jeżeli' w międzyczasie spadł 
obfity deszc~ . Dopu szczalność wypasu (wyko;;zenia na . pa
szę ) . powinif-n stwierdzić lekarz weterynarii lub pracownik 
służby ochrony roślin. .. .. 

§ 73. Przez pola opryskiwane i opylane nie wolno prze
pędzać zwierząt gospodarskich. Konie pracujące przy opry
skiwaniu powinny być pilnie strzeżone, aby nie zjadły roślin 
lub nie napiły się trucizny. Przy opryskiwaniu arsenianem 
wapnia konie powinny mieć założoną . na pyski ochronę me
talową lub skórzaną. Konie po pracy należy dokładnie wy
myć lub co najmniej oczyścić . 

§ 74. Srodków arsenowych nie wolno stosować na tere~ 
nach objętych ochroną zwierzyny łown~j 'w czasie ochron-
nym. 

§ 75. Srodkami arsenowymi nie wolno opryskiwać ro
ślin. ,warzywnych, których zielone części przeznaczone są do 
spożycia . Rośliny te mogą być opryskiwane lub opylane 
innymi środkami chemicznymi, nie- póżn'i ej jednak niż na 
30-45 dni przed ich zbiorem, a gdy chodzi o kapustę - przed 
zawiązaniem główek. . 

§ 76: Jeżeli w sadach pomiędzy ' drzewaini stosowana 
jest równocześnie uprawa warzyw i krzewów jagodowych; 
dó oprysklwań ni~ wolno używać żadnych środków arseno
wych. Srodkami arsenowymi nie wolno również opryskiwać, 
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drze pestkowych po ich okwi tn ieniu. Jahłon i e i grusze 
opryskiwać środkam i- arsenpwymi najpóioiej . na dwa 

ce przed zbiorem. 

Tł. Srodków za.,,!ierających techniczny ' HCH {Ifl'5()'It, 
Verin~litp,.) rlie nil leży stosować" do ochrony w.afzyw kon
Slln1P yjnych oraz ' Inn ych upnnv, je7:eli maj.q ·. one 'być po 

/ -zasto preparatu przezn,aczoned,? spożyci? 'h.!:b Ljźy\;e 

§ 78. Sroclków chemiczny ch i nawozów pomocniczych 
n ie wol])1} pozostaw iać na poiu oraz poza obręb.em magazynu 
bez nadzoru. 

III. PRZEPIS KOŃCOWY. 

§79. Rozporządzenie wchodzi ' ~ życie z dni em oglo
Sl<,mła. 

Mln~ ste r Rolnictwa : ·W z. K Pa:v,,'owski 
Min1ster Zdrowia: w z. J. RLlLhi,e~icz 

5 ' 

,.," 

. ,~ 
z . dnia 7grudnią 1929 .'r . 

zące ,ratyfił((łc)r pr7.ez szereg 'państw oraz pnyi~cia Jlrzęz Holandię w irnlenią Surinjlm Mic;dzynarodowej 
eneji (nr 13) w sprawie używania bieliołowiańej w mali;lrst,,'i~.' pr,zyjętej W: ,Gen~w.je , dnia 19 ' listopąda 1921'· r. , 

daje si ę n iniejszym do w iadomości, że zgodnie z art 8 
na rodowej Konweucji (nr .13) w sprawie używania 

bieli, łowia nej w ma J a rst wie.przyj.ęwj w Gellcwie p!1Ja1.9 li~ 

Maroko . dnia ·13 czerwca 19:=;6 r. 
RcjJU1:lłka G wi ne i dnia 21 stycznia 1959 r. 

~ Iop a a 192 1 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 3821,zostały , 

zarej ·trowane ratyfikacje powyższej Kon wencji prz,ez pa
stępu lą~e 'parJs twa : 

" J~C!nocześrii e ' poc1aje się do wiadomości, że zgodnie , 
z art.. 35 Konstytucji Międzynil rodowej (Jrganiz':lcjj,. Pracy 

" " ol 1 

, wsta14 zarejestrowana dnia 5 'sierpnia 1957 r. deklaracja 
Rządu Holandii,. st,wierdzająca przyjE;cie postanowieil wymię-

Węg r 

, Tunis , ! 

. dni", e ' czer'Wcd 
doia 12 ezenllea 

195fJ r. 
1'956 -c. 

',. " . --6 

n ifJllej KOtłw e1l.cji w jm i ~Ili u Sminam. -

Mmiste.r Spraw Zagmnicznych: w z. J. Winiewicz 
.,)-;;:..;<.. ~. ~t .. ·;:· ';': . ~ ",'"i-- i ;· ":crr r. {; ~;f:, ij'~J "N hr; fi \.:;,.6l?fłA 

,.: " ~ /_.1" ,:,:,~.;'l~ ~ LLL(i H ! v,.łv.rQ, O "!'-1' ,n . .... - r-

OSWIAOCZENtE RZĄDOWE 

.Co 

'-,'.' .-z dn j·a~' R; .. grud niii ' '1·:959~ (r.' ' ~(~(' \J '' ;J V łJln.l>(J IHi. ",jiJl d ,v <' ... t .... (-V '0 ,", . 

"0" ~ • ~.~'. ~ . '" . ::r:;ł'-: , . ... ,~., : .1 ,:'::' : f ':u l A-.tf.Hf !-~n- ó'lo l b:j16!' )··ft! Hnl \tl oq lS'ri i 

w s rawie r~iyfikacW pnez szereg paI!5łwMłęd:J-Yłłaro.dQwef K~HlwerH:' li (ftr Hl l) ódpbc;rynku 'tygodJ!'iowym 'W" Zi'lkfmcli 
przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 ' lis[opilda 1921 , r. 

P daje się niniejszym' do wi ad OiInOŚCi , iJ~ zflodnie z art. 13 
Międz narodowej' KOllvlenc ji (nr 14) o ocllXJczynku tYnod nio~ 
wymzaklaclclch przemysłQ,w'Y-cb, prz'l{j;ęlej IN Genel'ł!i€ dlJ\d,a 
17 lis oparla ' 192fr.(Oz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 384). zosta
ły za , jes Łrowane ra tyfikacje powyższej Kon wencji przez na· 

. ~tępujące pa!ist.\;a: 

Kuba ' 
Wę?JIY 
M,uokoO 
Brazyl'ia 
Tu ni s 
Rt'pubJika Gwine i . , 

dnia 20 lipca 
(lil ia 8 czerwca 
dnia 20 wrześn i a 

dnia 25 kwietnia 
dnia j 5 maja 
dnia ' 21 stycu:': a 

Minister Spraw Z"gtanicznych : w z. J. Wiriiewicz 
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z dnia 8 gru,dnia 1'959 r. 

1953 r; 
1956 r·. 
1956 r. 
19S7 r. 
19,)7 r. 
19,)9 r. 

w .s, rawie TiJtyfikacji- przez s.7.ereg państw . I{onwencji .nr ?1 . tlo tYczącej lekarskiego ~ badania zdatności do zatrudnienia 
w p z elllyśle dzieci i młodo.c.l':lllych j Konw,cncii nr 7-8 d{)t.y.czącA:~ j J e kiHskjegi;» ' badania zdatności do za,trudnienia <itiecl 

i młodocianych w zajęciach nieprz'emysł(Hvycb , przyjęty:Chw Montrealu dnia 9 października 1946 r . . 
. . ~ . 

się niniejszym do wiadouH'lści, że zgodnie z art. 12 
Kan.,,, ncj inr 77 C:ot)'czącej lekarski.ego badania zdatności 
do z~ ru,dnienia w przemy śle dzieci i ' m1cidoclanych, piZYJf;-
tej 'w ontrealu dnia 9 p.aż,dziemika 1946 r. (Oz.U. z .1 948 r. , 
Nr 46 poz. 33-8), i -zgodnie 'l art. 11 Konwencji nr 78 doty

leka.skiegD Oi'ldi1nia ,zdatn.oŚ.ci .do .zulrudni.enia dzieci 
.· ła.ny .. ch w zajęciach nieprzeinYilowych,przy j ętej w 

alu dnia 9 października ·1946 r. (Dz. U.,z 1948 r. Nr 46, 
poz. ·. 39). .zostały zarejestrowane ratyfikacje powyższych 

Wę{l'y 
ZWlą'zek Socja listycznych 

publik Radzieckich· 
UkraiIiska Socjalistyczna 

publika Rad ziecka . 
Eiało[u 'ska $ocjalis tyczn~ ' 

publika R.iłdzi~cka 

Alba-nia' . -. ,·' i · 

d nia . 8 .c2erwca 
Re- , ., 

dnia 10 sierpnia 
Re-

. dnia 14 września 
Re· 

d nia 6 łjf;topada 

i " . dnia 3 czerwca 

Konw ncji prz~z następuj ące państw a: Minister Spraw Zagranicznych: . w z. J. Winiewicz 

1956 1'. 

19SG r. 

1056 r. 
~ 

1956 r. 
195 i' l'. 

~~ ----._-
, . 

." 


