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Dziennik Ustaw N; 26
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nych pomieszczeń śc. ianami i stropami o odpcHn()ści ogniowe} "
§ 83. Papier pakowany inaczej niż w bele lub w zwoje
co najmniej klasy C oraz powinny być zaopatrzone w mewolno układać w stosy o wysokości nie . przekraczająrej
chaniczne urządzenia wentylacyjne do usuwania par kwas\!. 1.8 m, zabezpieczając je przed obsuwaniem lub przewrócesiarkowego znad maszyny.
.
niem się.
§77. Transport i przelewanie kwasu siarkowego . stężo
nego oraz rozdeńczonego powinny być całkowicie zmechanizowane;

DZIAŁ

Przepisy

IV

higienicznd~sanitarne.

§ 78. Urżądzenia do przygotowywania farby oraz urzą

dzenia do powlekania tą farbą bibułki kalkowej powinny
znajdować . się pod okapami z mechanicznymi urządzeniami
wentylacji ssącej w s.pecjalnych pomieszczeniach oddzielonych 'od innych pomieszcze!'! ścianami.i stropami o odporności ogniowej co najmniej klasy C.
R ozdzi a

Transport i

ł

8.

składowanie

§ 79. Transport papieru
zmechanizowany.

papieru.

wewnątrz zakładu

§80. Składy papieru powinny znajdować
kach, wykonanych z materiału niepalnego.

powinien
się

§ 84. Uniywalnie i natryski dla pracowników oddziałów
przerobu szmat i papierów powlekanych należy zaopatrzyć
w ciepłą wodę bieżącą ' o temperaturze 35°C w ilOŚci co najmniej 5 litrów wody na jednego pracownIka na jedną zmianę oraz w mydło i ręczniki przeznaczone do wyłącznego
użytku poszczególnych pracowników.
"
.
.
§ 85. Przy oddziałach. produkcyjnych powinny być urządzone w porozumieniu z ' właściwym organem służby oclhrony przeciwpożarowej palarnie z odpowiednim zabezpieczeniem przeciwpożarowym.

.

być

DZIAŁ"

w budyn-

Przepisy

v.

końcowe.

§ 86. Traci moc r.ozporządzenie Ministra Leśnictwa
§ 81. Papier w belach wolno układać najwyżej w 2 wari Przemysłu Drzewnego z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie
stwach, jeżeli bele ustawia się ' w pozycji:pionowej, lub najwyżej w 6 warstwach, jeżeli bele układa się w pozycji po_ o bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle papierniczym
(Dz. U. Nr 62, poz. 342).
.
ziomej.

Papier w zwąjach o jednakowej średnicy wolno
w 2 warstwach, przy czym zewnętrzne zwoje dolnego Tzędu należy podklinować w celu zabezpieczenia
przed iÓzsuwaniem się.
§ 82.

układać najwyżej

Rozporządzenie

§ 87.

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

szenia.
Minister

Leśnictwa

Przemysłu

Drzewnego: R. Gesing
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OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 4 lipca 1968 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy
przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 'czerwca 1957 r.
Podaje się niniejszym d~ wiadomości, że zgodnie z artyIII Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji
Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.(Dz. U. z 1959 r. Nr 39, poz . .240),
Dyrektor GeneralnY' Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował pod niżej podanymi datami. ratyfikacje powyższej
konwencji przez następujące państwa:
kułem

Panamę . ,
Maroko ;

Nikaraguę

.

· ....
·..
· . ."

:.

dnia 16 maja
1966 r.,
dnia 1 grudnia
1966 f"
dnia ,31 października 1967 r.,

Hiszpanię
Włochy.

..

",

dnia 6 listopada
dnia 15 marc.l

1967 r. ,
1968 r.

Zgodnie- z artykułem IV konwencji wes.zla ona w życie
w stosunku do Panamy dnia 16 maja 1967 r., w stosunku do
Maroka dnia 1 grudnia 1967 r., natomiast w stosunkI! do Nikaragui wejdzie ona w życie dnia 31 października 1.968, r.,
w stosunku do Hiszpanii dnia 6 listopada 1968 r., a w stosunku do .Włoch dnia 15 marca 1969 r.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz
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OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 4 lipca 1968

L

. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. , zmieniającej częściowo
niektóre konwencje przyjęt.e przez ' Konferencję Ogólną Mię dZYllarcdowej Organizacji Pracy.
Podaje sięnipiejszym do wiadomości, że zgodnie z arty4 Konwencji (nr 116). zmieniającej częściowo konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Or-

kułem

ganizacji Pracy na jej pierwszych trzydziestu dwóch sesjaen,
na celu ujednolicenie postanowień dotyczących przygotowywania przez Radę Administracyjną Międzynarodowe-

mającej

