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§ 37. 1. Przepisy § 2 ust. 2, § 4, § 8 ust. . 3,§ 16, § 18 
ust. l, § 30 ust. 1 i § 31 stosuje się do zakładów nowo bu
dowanych. 

2. Przepisy wymienione w ust. 1 mają również zasto
sowanie do zakładów priebudowywanych, jeżeli 'na to pozwa
lają warunki techniczne. 

wynoslc mDlej niż 13, mS, jednakże nie mniej niz 10 m3 wol
nej objętości pomieszczenia. 

§ 38. Traci moc rozporządzenie Ministra Handlu We- · 
wnętrznego z dnia 6 sierpnia 1961 r. w sprawie bezpieczeń
stwa i higieny pracy w zakładach przemysłu ' g.astronomkz
nego i garmażeryjnego (Dz. U. Nr 39, poz. 199). 

3. W zakładach istniejących w dniu wejścia w życie § 39. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem' ogło-
rozporządzenia wolna objętość [1rzestrzeni przypadająca na szenia. 
każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego w pomiesz-
czeniach produkcyjnych zakładu, ustalona w § 3 pkt l, może Minister Handlu Wewnętrznego: E. Sznajder 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 30 maja 1966 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokwaterowań przekwaterowań osób chorych ~a gruźlicę. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 
1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie dokwaterowań 
i przekwaterowań osób chorych na gruźlicę (Dz. U. Nr 32, 
poz. 182) § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4. 1. Osoba, która ma być dokwaterowana, jak rów- . 
nież jnne osoby pozostające z nią · we wspól
nym gospodarstwie oraz osoby zamieszkałe w 
lokalu, do którego ma nastąpić dokwaterowanie, 
obowiązane są przedłożyć organowi do spraw 

lokalowych prezydium rady narodowej orzecze
nie poradni przeciwgruźliczej właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania, stwierdzające 
stan zdrowia. 

\ 2. Od obowiązku określonego w ust-. 1 zwolnione 
są osoby, które przedłoźą świadectwo badania 
rentgenowskiego ·· narządów klatki piersiowej, 
przeprowadzonego w okresie 3 ostatnich mie
sięcy przez społeczny zakład służby zdrowia, 
nie stwierdzające zrnian gruźliczych". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: J : Sz(achelski 
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pSWIADCZENIE RZĄDoJE 

z dnia 27 maja 1966 r. 

w sprawie przystąpienia Dahomeju do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej 
wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomośd, źe zgodnie z art. 21 
Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pie
niędzy, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 

. 20 kwietnia 1929 r. (Dz. U. z 1934 r. Nr 102, poz. 919), Rząd 

Dahomeju złoźył dnia 17 marca 1966 r. Sekretarzowi General
nemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przysti}
pienia do powyższej konwencji wraz z protokołem . 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 maja 1966 r. 

w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem 
kiunetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie -dnia 15 stycznia 1959 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, źe zgodnie z art. 39 
ust. 4 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego prze
wozu' towarów z zastosowanie~ karnetó\'{ .TIR (Ko!!wencji 

TIR) wniż z Protokołem podpisania, sporząd,:zonej w Gene
. wie dnia 15 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 22, poz.- 96) , 
Rząd Turcji złożył dnia 23 lutego 1966 r. Sekretarzowi Gene-
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