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) , 
sięcy w ciągu roku i pobierać rentę mrmo OSlą

g<lmia p.e'ln')'lch1i:iiwbk<ilw przy5h~tląc'Ydh mi zaJ
mowanych przez ' nich stanowiskach pracy."; 

'l' >iN ~ ,il 'ust. 2 wyrazy "LeKarzom i leKarzom ' dentystorn" 
.' ~astęip.l1lll;e się wyrazami "Le k ar.t OIL1 , !łekaclZDln rlantys.1iom, 

wie ' :bawiegzania prawa do renty oraz zasad · wypł.aoil'tl·ia "ra-.' 
walid.zikieJ r.snty wyr\Ówn..awCJljej (Dz. 1]). Nr 26, poz. Hl} 
z u-względnieniem zm'ian wyn1kają'cych z przepi sów ;praw
nycn ogłoszonyc'h przed wyqan'iem jednoliteg'o !te:k'StLl m.az, 
z rzasu'Q'W,n;iiem ciąglej . _numeracji paragrafów, 'ustępów 

i p.unk.tów. , ~<śtf'Gm lar.macj.i.. ,pwwiz,urom f.armacji i ąpiekar.zom 

'-aprobowanym". 
§ 3. Rozpórządzeniew.chodzi w ~ycie z -dniem 'CiJigao

§ 2. Zobo.wiązuje się Przewodniczącego Komitetu Pracy szenia. 
i Płac do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw: jednolitego tekstu 

'- rozP9hądżenia Rady Ministró~ ~ dą~a 6 maja 19~8 r. w'Spr;a- Pre!l'eS 'R.ai1ly Mifl'i'S<trów : J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŻEGLUGI 

.-' z dnia 29 czerwca· 1966 r. 

IN .spJ'1aWie warulików ~ilnvch lIir:l'lf trćlllSł)(JI\cte , 'Wodnvm iŚrtlJdIlądowym \SubSlanc1d łruj.ącyeh. 
. . 

Na podstawie arL 5ust.4· ustawy z dnia 21 maja 1963 r. 
.P , s.u:hs:t:anc.j.a.th· trnj.qr:yc:h ~(fu.. lJ_ Nr .ll,ll.oz.. 11:6:)' ZilIzą.dz:a 
'się, co następuje: 

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy trans-
',porcie wodnym śródlądowym substancji trujących , . wymienio

nych w wykazach trucizn i śrotlkó:vr szkodliwych, ustalonych 
p~zez Ministr,a Zdrowia i Opieki , Społecznej .na podstawie 
'arL 2 usL 2 ustawy z dnia - 21 maja ,1963 r. o sub'slancjach 
truj ących (Dz. U. Nr 22, puz. · 116). 

2. Przez transport wodny śródl,ądowy rozumie się 'zała

dunek, wyładunek: przewóz tych subs,tancji statkami ~lug.i 
śródlądowej or'1Iz składowanie ich w portach rzecznych. 

§2. ' 1. Przepisy HiJZpGr2ącizeIł~ ' S:tosu~~ s1ę oop.Gw.iednoo 
do transportu ~ubstanc.ii trujących statkami m.,Q.rskim~, 2n.a,J 
dującymi się na/śródlądowych drogachwódnych, j eżeli prze

' pisy dotycżąc-e ' przewozu materiałów ' niebezpiecznych stat
'kmńi morskimi nie ,stanuwią inaczej. 

2. Prz.episy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do 
'transportu 'substancji trujących ' statkami , p.a.ństw obcych, 
rnajdującymi się na ' pojskich śródlądowych drogach wod-

' nych. . \" ' 

3. W czasie pobytu statku ,polSKiego w zagranicznych 
portach lub na obcycn śródlądowych drogach wodnych sto
~uj.e ,się przepisy niniejszego rozpo1'ządzeni.a, jeżeli przepisy 
miejscowe n.ie -stanowIą inacze j. ".. 

§ 3. PI,zew.Ożenie '.sHbs:Łan:cJi truj.ących ,na statkach pa
sażerskkh jest zabronione. 

. -§ 4. St-attkiprzewl()i,ąc€ ' substancje trujące nie , mogą prze-
'Wo()!lk fedlJil~ześl'lle śrGdk~.w sp:0żyw'Czy cltJ., paszy ani karmy 
prbeZ'RaClWnej dla zwi-erząt. ' 

z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz , z 'instrukcjami . 
j J..v.s.kazńw.ka:rn:l -w;ym:i:eni'onYm1 ~'W ust. '1. 

§' 6. 1;' Opakowania j . oznaczenia substancji trujących 
powinny odpowiadać przepisoni art. 3 ustawy o ,substancjach 
trujących oraz innym przepisom- obowiązującym w tym za
kresie. 

2. Obowiązek dostarczenia substancji trujących do 
transportu wodnego śródlądowego w prawidłówych i , nale'- . 
lŻl'de o.~rn.ac:z.0Fll'cih opakowaniach ciąży na nadawcy. ' , 

.§ 7. 1. Nadawca. obowiązany jest dołączyć do dolwmen
t'ó~'Pne'Wozowych oświadczenie stwierdzające , że ładune~ 
substancji trujących powierzonych d,o trans.portu na śródlą

d>(!)'%"Y'ch icl.r,l!tgochw'0clro.\Y'oo ~es t właściwioe Gp'iilkowany i ozna
coonyoraz ;majduje !~ię w stanie odpowiednim do transportu. 

2. Jeżeli substancje trujące są ładowąne na polski sta- ' 
t.ek .żeglugi s r.ódJ.ą d owej za granicą!,, ' k.ierowrrik statku obo
wiązany jest zaż(idać ,ot! nadawcy ,oświadczynl,! określ0ne.go 
w usL 1 Jub pisemnej opini'i tzeczo:mawcy,stwj.eidza ,jącej" 

że ładunek silbs tancji trując-ej jest pr.awidłowo przygot-owa-
ny do transportu. ,,-' 

J. N,a G·0kum:~mtac.h 'JDr.zewozowych :p0~i.nien by,ć umi-esz
czQny, 'lale;ini'e od r'oGłz;aju prz.ewoż'onej substancJi. naiPi:s 
"ltruciEna" albo , ;ś r>(!)clek ,g zklO Gliwy " , pmdkreśJ'ony C'l!e[WO
~ lindą· 

§ '8 . 1. 'Załadunek i wy'ładunek substancji trujących !'l0~ 
v.tin1en być do'kelITywany w miej'!'i,cach I 'warunkach, w 'któ
rych nie zachodzi możliwość zetknięcia się tych substancji, 
z innymi artykułami" a w szczególnoś ci ze środkami s,po:Zyw
czymi 'lub paszą albo karmą 'przeznaczoną dla zwierząL 

2. Miejsce załadunku i wyładunkti substancji trujących 
p,owinno być oZf.lak.owane , ta.blieilmii o,grodzon'e , w s;posób : 
wid~czny, w celu wskazania na n ie'bezpi,eczeństw.o.związane 

,§ 5. " 1. Osoby zatrudnione przy transporcie , wodnym 
śr~dlą.dowym substancji trujących .powinny znać właściyvo
ści substancji, trujących i przestrzegać instrukcji i wskazó
v.-ek w zakresi'e wlaściwego 'Gb:chodzeniasię z takimi sub
'stancjami oraz waćzas.ady- u dzie lllnIa pierwszej pomocy w 
razie .przypadkowego. zatrucia. ' 

z manipulowaniem substancjami trującymi. Nadzór nad- za- \c 

ładunkiem i wyładunkiem substancji t r'lljących powinien 
sprawować prac,DiwJlik -wyZll'laczOll1V sUle:c~lnj.e :<ID tego . celu 
pr.zez -Pf,zewozi:.n.ika. 

2. Nąaawca ładlUlku ' powinien ' w terminie 7 , dni przed 
wysyłką towaru , dosta:~i:'Zyć przewożnikowi dane , dotyczące 

' szczególnych , wlaściwo~ci s ubstancJi trującej , srodków prze
Ciwd,ziaiających ' I()razins'trukcje i ' ws1tazówki wymienione 
w ust. 1'. 

3. Osoby zatrudnione przy transporcie wodnym śródlą
dowym substancji ' trujących ' p6'winny być zaznajomione 

§ 9. 1. SubstancJe trujące powinny bvC tak załadowa
ne n'a statęk , 'aby ws'kute'k ruchu 1ub przechyl·ania się- stat- , 
ku nie przesuwa'ły się , a iCh opalcowanie nie ulegało uszko
dzeniu. 

'2. Substancje trujące załadowane na s'tatek 'powinny 
być odgrodzone od innych ładunków s.zc z.e'Jną' przegrodą w 
ce1u n1€'dopuszczenla do stykania 'się tych s;.ths~4i fi. .iłł>' 

" 
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V~:1ennik Ustaw Nr 29. 

nymr ładunkami lub do' ich szkOdliwego wzajemnegooddzia
ływ.ania. 

3. Nie wolno przewozić razem różnych śubśtancji/ tru
jących', które w . razie zetknięcia się ze sobą reagują, powo~ 
dując pożar, wybuch lub wydzielanie się lotnych związków 
trujących . . 

.... ,. 
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rym' dokonuje się 'wyładunku i załadunku tycą substaneji, 
powinien być odgrodzony od p,ozostałych magazynów. 

2. Poza o.kresami wyładunku i z~fadunku magazyny po-
winny b'yć stale zamknięte. . . 

3. Na zewnątrz magazynów oraz w ich pomieszcz'eniach 
powinny ' się znajdowa~ tablice ostrzegające o niebezpiecz-
nych właściwościach substahcji trujących. I . ~ 10. L W ładowniach statków puewożących łatwo

palnesubstancje trujące wolno' posługiwać się tylko lampa
mi w wykonaniu' przeciwwybuchow.ym. 

2. Jeż.e li w ładowni statku znajdują się substancje tru
Jące wrażliwe . na' wzrost temperatury, nasłonecznione po
kłady statku należy polewać! wodą. Jeżeli są to pokłi;łdy me
talowe, należy rozciągać na nich uprzedni,o ,brezenty, płach
ty/ lIab maty. 

" , ' 

4. Magazyny powinny łl.yć wyposażone w gaśnice i 'rnny 
· sprzęt przeciwpożarowy uwzględniający właściwości sub- • . 
stancji trujących. 

§ '11. J eżeli statek przewożący substancje trujące doznał 
. awarii ,I zach!Jdzi konieczność dokonania napraw w ładowni 
zawierając ej 'substancje trujące, kierownik statku powinien 

'~zastosować wymagane środki zapobiegają.ce ewentualnemu 
szkodliwemu działariiu substancji trujących w związku z do-
konywaną rtaprawą. ' 

. t 
§ 12. Po wyładunku substancji trujących kierownik stat

ku -powinien osobiście . skontroLować, czy w ładowni n Ie ma 
pozostałciści tych substancji lub opakowań. W razie znale
zienia substancji trując:ych lub opakowań , n ależy zarządziĆ 
przekazanie ich odbiorcy lub zniszczenie ich według in
s trukcji załączonej do ładunku. W , braku wska.zówek w in-
&trukcji o sposobie zniszczenia: qecyd'uje rzeczozna~ca. 

§ 13. Puste opakowania, które 'popr~ednio były używa- , 
ne do trans por tu substancji trujących, a ,nie zostały następ.
n ie dokładnie oczyszczone, poWinny być traktowane tak sa
m'o jak substancje trujące. 

, § 14. Do przewozu nie należy przyjmować substancji 
trujących w opakowaniach zabrudzonych tymi substancjjlmi. 
~. . 

§ 15: Rozsypy lub wycieki" powstaje w wynikli uszko-
dzenia opakowania substancji trujących, powinny być USll

~ n ięte , a miejsce ich dokładn i e zneutraliz.owane wed ~ug w~r
tyczny~h . zawarty ch - w , instrukcji dotyczącej ładunku albo 
według wskazówek rzeczoznawcy. 

§ 16. 1. Składowanie wszelkich ' substancji trujących w 
, portach rzecznych dozwolone jest tylko w magazynach wy

znaczony ch specjalnie do t ego celu. 

2 . . Obowiązki ńadawcy ład~nku wymienione w § 5 ust. 2 
i w § 7 ust:~ mają od powi ednie zagto:;;owanie do składują-
cego substancje trujące ' w magażynach. . 

§ 11. 1. Teren, na którym znajdują się magażyny/ za
wierające subs-tancje trujące, oraz prz'y legiy teren, na któ, 

§ 18. Nie wolno składować razem różnych substancji 
truj ących, które w razie 'zetknięcia się ze sobą reagują, po

. wodując pożar, wybuGh lub wydzieran~e się, lotn ych związ
ków trujących. 

§ 19. Substancje trujące powinny być układa'ne. "w ła

downiach staijj6w i w magazynach 'w taki sposób, aby moż~ 
na było je łatwo rozpoznać oraz , zapobiec ich wysypywaniu 
s ię .lub wyciekaniu. Substancje trujące należy tak układać, 
aby zamknięcia . opakowań były zwrócone ' do góry, a na ri sy 
i nalepki na opakowani.l!ch były widoczne; 

§ 20. W razie stwierdzenia wydzielania się gazów, par, 
dymów lub zagrząwa.nia- się składowanyc!!. substancji trują" 

cych, jak również pęcznienia opakowań i innych obja wów · 
powstającego niebezpieczeństwa, ki.erownik magazynu powi
nien zawiadomić n iezwłocznie prze :ożonych , a w razi:e po
tr zeby straż pożarną, właściwego inspektora pracy i właści 
wego inspektora sanitarnego oraz zastosować wymagane 
środki zapobiegawcze. , 

§ 21. . Pobieranie próbfłk 'substancji trujących, a także 
naprawa ich opakowań powinny się odbywać według in
s trukcji dotyczącej daneg o ładunku, a w razie je j braku ' ·
według wskazówek rzec ~oznawcy. 

§ 22. Obowiązek powołania rzeczoznawcy , i pokrycia 
związanych z tym k osztów. spoczywa na nadawcy ładu nku, 
a ' w razie uszk~dzenia opakowania z winy przeważnika ' -
na przewożniku . - " ' 

§ 23. 1. Rzeczoznawcą, o który m mowa w niniejszym 
roz p orządzeniu, powinien być biegły sądowy" ekspert Pol
skie j 1Z9V, Handlu Zagranicznego lub przedsiębiorstwo r ze
czozna wstw a. 

2. W razie niemożności powołania rzeczoznawców okre- " 
ślonych w ust. 1 rzeczoznaw cą może być osoba posiadają

ca równorzędne kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia, 

M inister ' Żeg Lugi: J. Buraldewicz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 17 lipca ' 1966 r. 

w ·spra'wie . przystąpienla Hondurasu do Kenwencji o· ochronIe 'ofiar wojny, podpisanyeh .w GenewJe dnła 12 s,e~pnła 19,49r. > 

\ ' 

Podaje się niniejszym do \viadomości , że zgodnie z art. 61 
Konwencji genewskiej' o polepszeniu losu rannych i cho
r ych, w armiach czynnych, art. 60 Konwencji genewskiej 
o pól-e pszeniu losu rannych, chory ch i' rozb itk.6-w sil zbroj
n ych na morzu, art. 140 Konwencji genewskiej o ' traktowa
niu Jencow wojennych oraz art. 156 Konwencji ' gęnewskiej 

o , ochro'nie osób cywilnych podczas wojny, podpisanych w 

.... 

Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. . (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, 
pDZ. 171), nastąpiło zl.oż.enie pr~z Rząd H O'ndurasu Rządowi 
Szwajcarskiemu dokumentu przystąpienia do powyższych 

konwencji. Przystąpienie to nabrało mocy obowiązując'ej w 
sześć ' miesięcy po dacie ' złożenia wymienionego dokumentu, 
to jest dnia 30 czerwca 1966 r. • . 

,. 
MinisteI' Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 

\ 

.' 


