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Dzienni~' Ust.aw Nr 12 107 Poz. 74, 75 i 76 

§ 105. 1. Transport buteletpróżnych i butelek z olejem ' 
powinien ' być zmechanizowany. 

2. Wysoko~ć ładun~ 'skrzynek z butelkami ole ju, prze
wożonych wózkami, nie powinna przekraczać 1,5. m. . 

§ 106. 1. Do przenoszenia. stłuczki powinny być używc:
ne pojemniki metalowe. 

. 2. Stłuczka powinna być stale usuwana z podłogi. 

§ 107. W nowo budowanych i przebudowywanych za
kładach powinny być instalowane myjnie mechaniczne. 

§ 108. 1. Przy. myciu butelek .i balonów pracownicy po
winni być zaopatrzeni w rękawice, fartuchy i obuwie 
·ochrorine. 

2. Przy stosowaniu do mycia środków chemicznych 
pracownicy powinni}mieć założone okulary ochronne. 

R o z d z i.a ł 4. • 

.Przepisy końcowe. 

§ 109. 1. Tekst rozporządzenia lub odpowiednie wyciągi 
z niego powinny być wywieszone w pomieszczeniach za
kładu. 
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2. Zakład obowiązany jest opracować w terminie 6 mie
sięcy od daty og.oszenia rozporządzenia szczegółowe instruk
cje przewidziane w § 56, § 63, § 86 ust. 3 i § 90, dostoso-· 
wane do rodzaju i warunków pracy zakładu. 

§ 110. 1. Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy . 
powinn~ w miarę możliwości stanowić część składową in
strukcji obsługi ur.ządzeń . 

2. Instrukcje powinny być wywieszone '.tv oszklonych 
ramkach na widocznym miejsću przy stanowiskach robo
czych. 

'§ 111. Dla zakładów istniejących w dniu wejścia w ży
cie r ozporządzenia odracza się stosowanie następujących 
przepisów: .. ' 

1) na okres jednego roku: § 3 i § 7, ' 

2) na okres 4 lat: § 73 ust. 2 i § 82 w zakresie Wyposaże
nia zbiorników w urządzenia automatycznej regulacji · 
napełniania . 

§ 112. Rozporządzenie wćhodzi w życie z dniem .ogio
szenia. 

Minister Przemysłu Spożywczego Skupu: F. Plsula 

OSW1ADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 8 marca 1966 r. -
w sprawi~ uczestni(;twa Jamajki w Konwencji .o szelfie ,kontynentalnym Konwencji o mor.zu · pęłn·ym:, sporządzonych 

w Genewie dnia 29 kwietnia 1958. r. . 

PodaJe się mmeJszym do wiadomośd, że zgodnie . 
z art. 10 Konwencji o szelfie' kontynentalnym, sporządzone j 
w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. (Dz. U. z 19M r. Nr 28, 
poz. 179), został złożony dnia 8 października 1965 r.Sekre-

. tarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dokument przystąpienia Jamajki do powyższej konwencji. 

Jednocześlfie podaje się do wiadoJlł,-ości, że notą z dnia 
8 pa.żdziernika 1965 r. Rząd Jamajki zakomunikował Sekre-
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tarzowi Genel'alnemuOrgarii zac ji Narodów Zjednoczonych, 
iż uważa się za związany , dokonaną , przez Zjednoo;one Kró
lestwo Wielkiej Brytanii i Północnej I rlandii, ratyfikacją 

Konwencji o morzu pełnym, sporządzónei w Genewie dnia 
29 kwietnia 1958 r. (Dz. U. z .1963 r. Nr 33. po;z. 187) i stO" 
sowanej na terytorium J amajki przed uzyskaniem przez nią 
niepodległości. . 

Minister Spraw Zagranicinych: .w z. ~. Winiewicz 

OSW1ADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 9 marca 1966 r. 

-w sprawie przystąpienia W~gierslfiej Republiki Ludowej do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, 
. sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954r. . 

Podaje się ńiniejs'zym do wiadomości, że zgodnie z ~rt. 31 
Konwencj i dotyczącej procedury cywilne j, sporządzonej w 
Hadze dnia 1 marca 1954 r:' (Dz. U. z 196.3 r. Nr 17, poz. 90J. 

. rząd Węgierskiej R<epubliki Ludowej zlożył rzą-dowi Holandii, 
jako depozytariuszowi powyższej konwencji, dokument przy
stąpienia do wymienionej konwencji. Wobec braKU zastrze-

. , 

żeń ze strony państw sygnata~iuszy konwencji, przyst~pieni !i, 
Węgierskiej Re publiki Ludowej zostil~O zare jestrowane pod 
datą 21 grudnia 1965 r. i nabrałO mocy obowiązującej , zgod
nie z art. 28 "konwencji. dnia 18 lutego 1966 r . 

. Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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