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13) 

14) 

t5) 

16) 

17) 

w sprawie stosowlN1ia podwyżek w podatku obrotowym 
(Dz. U. Nr (1 t, poz. 68); 
f'Ozpo.rządz'enie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. 
w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i do
chodowego osób w wieku starczym oraz inwalidów wy
lwnuiących · rzemiosło i niektóre usługi (Dz. U. Nr 11, 
poz. 69); 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1966 r. 
w sprawie obniżenia sŁawek podatku obrotowego od 
ohrotó~ nietowarowych osiąganych .przez · zakłady ' rze
mieślnicze (Dz. U. Nr 33, poz. 199); 
rozporządzenie Ministra Finans.ów z dnia 2.8 lipca i966 r. 
w sprawie obniżenia skali podatku d,ochodowego dla 
niektórych grup po::latni!ców (Dz. U. Nr 33, ,p·oz. 200); 
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1952 r. 
w śprawie . częściowego Z\-\loinrenia od podatku dochodo
weg{) ,niewidomych (Monitor Polski Nr A-ł8, poz. 1250); 
.zarządzenie Ministra Finansów ·z dnia 27 marca ' 1954 r. 
w .sprawle zaniechania . wymiaru podatku ohrotowego 
przy odprawach celnych w przywozie towarów ' z zagra
nicy (Monitor Polski Nr A,32, poz. '470}; 
zar.ządzetiie Ministra' Finansów z dnia 12 lipca . 1955 f. 

W sprawie zaniechania wymiaru podatku obrotowegt> 
prży odprawach celnych dla repatriantów przywożących 
towary z z-agranicy (Monitor Polski Nr 71, poz. 8g()); 
zarząd~enie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1959 r. 
w sprawie zaniechania ustalania zobowiązali podatko
wych zespolom produkującym materiały budowlane na 
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rzecz Społecznego Komitetu Budowy Szkół (Monitor Pol
ski Nr 43, poz,. 198); ' 

~9) ' zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1961 T. 

. w sprawie zaniechania uftalania zobowiązań podatko
wych w zakresie podatkóo/ obrotowego i dochodowego' 
z tytułu prowadzenia drobnych bodowH jedwabników . 
(Monitor Polski Nr 7, poz. 35), 

20} zarządzenie Miniśtra Finansów :z dnia 31 maja 1963 r, 
'Ii sprawie . zaniechania ustal.ania wbowiąui'ń podatko

., wych w ,podatku dochodowym i w podatku od nabyda 
praw majątkowych powstalych w związku z wykonaniem 
prawa pierwokupu na podstawie przepisów o gosp.odar

_ ce terenami w miastach i os:iedlaćh (Monit Ol Polski 
Nr 49, poz. 246) - w części dotyt:Zą.cej podatku do<;bo
dowego'; 

2.1) zarządzenie Ministra Finansów l: dnia l września 1964 T. 

W sprawie zaniechania ustalania 1.obowi~ podGiko- ' 
wych w zakresie podatku. 9mnto~o i. podatk.u decho
dowego (Monitor Polski ' NI 63, p.oz.. 294); 

22) .zarządzenie Mi,uistra Finansów 7. dnia. 31 maj~ 1965 r. 
w sprawie zaniechania ustalania zobow~ćlzAń podatko
wych w zakresie ' podatku .dochodoweg~ od dochodu nie 
p-nekraczaiącego 11.ÓOO zł w stosunku rocznym (lYlolli-

. tor Fofski Nr' 3t, poz. 171). 

§ 73.R07.pOn,<ldzenie wchodzi wayde :ł dniemoglosze
nia.2 mocą cd (Troił; 1 stYC-M,Wł 1968 T. 

Minister Finansów: J. AJlm~chl 

ROZPORZĄł>UNłE MINISTRA PRZEII.O'SŁU SPO:lYWCZEGO l ' SKUPU 

z. dn~a 15 grudni-a 1961 •. 

w aprawłe ~zpłecze8stwa ł hł!rłeny pr~y w Zilkr.dtlcb przetwórstwa produlUiAv ub~m;yt;Jt, .• ~ :lwl~O; 
- oraz w zakładach przemysłu puzowego. 

Na' podstawie art. 7 ust. 3 ustawy "Z .·iłnia 30 m.uca 
1965 r. " <O bez.pieczeń.stwie i higienie prai:y (Dz. U. Nr 13, 

. p:<n. 91) za.rządza się, co nąslępuje: 

R.o z d z i a ł 1. 

Przepisy ogóllle,_ 

§ 1. 1. Przepisy IO'ZPo[ządzenfa ' dotyczą be'lpieczeństwa 
i higieny pracy osób zatrudnionych w nast~pując ych zakła
dach przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwie
rzęcego (}Jaz w zakładach przemysłu paszowego: 

' l) w zakładach utylizacyjnych, 
2) w wytwórniach żelatyny, 
3} wwytwórni'ach albuminy i suszarnia<:h krwi, 
4)w wytwórniach kleju skórnego, 
5} w · przetwórniach szczeciny i włosia, 
6} w wytwórniach. produktów z rogowizny, 
7) w ' zakładach produkcji pas1zowych mieszanek mineral

·nych i preparatów witaminowo-antybiotycznych, 

·zwanych dalej w skróceniu "zakładami". 

'2. Sprawybe1lpieczeństwa i higieny 'pracy w wytwóx:
niach pas.Z regulują . przepisy rozporządzenia Ministra Prze
mysłu Spożywcz'ego i Sku.pu, Ministra Rolnictwa i Pr.zewodni
czącego Komitetu Drobnej Wytwórczuści z dnia 31 grudnia 
196Q f.W spra~ie bezpieczeństwa j higieny pracy w mlynach, 

Wytwórniach pas,z i s.pkhrzach zOOZ-owy-ch(p:z... U. z 1961 r. 
N.r 3, poz: 19i z 196.5r. Nr !l, poz. 11} .. 

§ 2. _Zakłady powiany hyt ztotCłłi"Zowane na te-renach -
zapewniających utrzymywanie pd()o.wiednich warunkÓw hi
gieny w samych zakładach i w naibli2Sz.ym ich o!ocl:eniu. 

§ 3. Drogi i p:ace manipułacyjne (składowe} ziJkładów 
powinny oi,ied: nawierzchnie , zapeWtłłające utn.ym~nie wła
ściwych wmrunków hig.ieny. , 

§ 4. L Podłogi Oril'Z ściany do' w~~i CD: najmme] 
2 m pomieszczeń produkcyjnych i pomo<nicz.ych, które p{)I(He
gają dezynfekcji środkam.i. od.\.aża.jącymi>, pow~nny być po
kryte materiałami nie.nasiąkliwymi, łatwo zmyw.ahlymi, odpt>T
nymi na dziaLa,nie stosowanych środk.ów (np. płytkami ce
ramicznymi); dotyczy to następują.cych pomieszczeń: . 

l} w zakładach utyJi;z.a c yJnyc h: hal sekcy}nych, so-lami skór, 
pom}esz.cz.eńdo mycia i Gezyn~ekćji polełlJ;nik6w, prz.eJ- . 
ściowych magazynów S1U<OWCÓW utylizacyjnych, pomi-esz-

'. czeń dla ~dstojników tłusZczów technicznych i hal poo- ' 
ja.zdowych, . 

2) w wytwórniach żelatyny:, hal ()bróbki wstępnej, warzelni 
bulionów, schładzalni galaret, krajalni i rozkładalni ' ga
lare~, s'uszami, ' miefarni, rna-cewwni i got{)wałni wykle
jek oraz suszarni precniitatów, 

3) w wytwórniach albuminy i susza-rniach krwi: magazy
nów surowcowych, pomieszczeń u-rządzeń' rozpyl'owych, 
pomieszczeń do mycia i dezynfekcji opakowań, 
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4) w wytwórniach ,kleju skórnego: warzelni kleju, płucz

karni, perelkownT k leju, 
. 5) w przetwórniach szczeciny i włosia: pomieszczeń obrób

ki wstępnej, pralni, gotowalni szczeciny i odwłaszania 
ścinków futrzarskich. 

2. Produkcja żelatyn i kleju skórnego powinna odby~ać 
się W pomieszczeniach, w których podłogi wykonane są z ma
teriału odpo.rnego na szkodliwe , dzi,ałanie kwasów i ługów; 

do pomieszczeń tych po-winna być doppowadzona woda zimn·a 
i go-rąca. 

§ 5. 1. W pomieszozentach zakladów powinna być za
pewniona co najmniej pięciokrotna wymiana powietrza wcią
gu godziny, z wyjątkiem następujących pomieszczeJl: 

1) w zakładach utylizacyjnych: ,hal sekcyjnych, przejścio

wych magazynów sl.\rowców tltylizacyjnych, 
2) w wytwórniach żelatyny: macerowni, gotowalni wykle-

jek, schladzalni gala rety; warz.elni, . 
3) w wytwórniach ~Ieju skórneg·o: walfZelni i perełkowni, 
'4) w przetwórniach szczedny i włosia: pralni, gotowaln-i, 

odwłctszalni ścinkÓw futrzarskich i siarkowni, 
5) w . przetwórniach prOduktów z rogowizny: pomieszczeń 

prostowania i rozcinania rogów, 
w których wymia,na powietrza powinna . być co najmniej 
dziesiEfciokrotna . ' _ 

2. Niezależnie od ogólnej wymiany powietrza, zgodnie 
z postanowieniami ust. 1, 'następujące urządzenia i , staino
wiska pracy w zakładach powinny posiadać własne indywi
dnalne urządzenia wyciąg'owe : 

, .1) w zakładach utylizacyjnych: wanny do miazgi przy de
'struktorach oraz koagulatory krwI Twierzęcej; 

2) w wytwórniach żelatyny: kotly,warzelne ar.az autokla- ' 
wy przy wyklejkach, 

3) w wytwórniach kleju skórnego:kotly warzelne oraz 
urzą,dzenia do sperlania kleju, 

4) w przetwórniach szczeciny i włosia: kotły warzelne, ko
tły do odwlasZ<lJllia' ścinków ' futrzarskich,. urządzenia d'O 
prania szczeciny i wJosia ' oraz kotły do gotowania szcze
ciny, 

5) przetwórniach proQuktów z rog'owizny: palenisko do pod" 
grzewania rogów i k~pyt, stanowisko pracy rozcinania 
rogowizny O'faz prasy do prostowania płyt rogowych, 

6) w zakładach produkcji prep.aratów witaminowo-antybio
tycznych: stanow isko manipulacyjne mieszania" ważenia 
i- pakowania koncentratów ora'z miesz,anek. 

§ ' 6. 1. Załadunek i wyładunek surowców, półproduk
tów i gotowych wyrobów w obrocie międzyoperacyjnym oraz 
ze wnętrznym powinien odbywać si.ę mechanicznie. 

2. , Przewóz surowców" półproduktów o konsystencji płyn
nej lub półpłynnej (np. krew zwierzęca, skrzepy ~rwi, od
pady poubojo,we, konfiskaty i odpady po<sekcyjne) powinien 
odbywać się w pojemnikach lub samochodach utylizacyjnych 
szczelnie obudowanych, zabezpieczonych przed wyciekaniem 
,mków tkankowych i innych plynów ustrojowych. 

§ 7. 1. Do przewozu' su.rdwc ów utylizacyjnych o konsy
stencji stałej (zwl-oki zwierzęce , tusze i c-zęści tusz, konfiska
ty produkcyjne itp.) powinny być liżywane mechaniczne 
środki transportu, specjalnie prżeznaczon'e do tego celu. 

2. Mechaniczny. ś rodek tral,1sportu (ust. 1) powinien byĆ 
wyposażony: . 

1) w skrzynię zała4unkową metalówą, krytą, szcz~lnie za-
lllykaną, 'posiadającą w dolnej części zbiomik zabezpie
czający przed wyciekani.em na zewnątrz płynów us tro
Jowych, 

2) w zbiornik do roztwo-rów dezynfekcyjnych oraz w me
chaniczne urząd zenie do rozpry;;kiwania środków dezyn
fekcyjnych. 

§ 8. 1. Przep ompowywanie kwasów z cystern do ti;J ior
ników maga;zYl1owych odbywać się powinno . rńes:hanicznie 
przewodami rurowymi. 

2. Zbiorniki magazynowe kwasów powinny posiadać ła

pacze par i kwasów. 
, \ 

3. Transport kwasów między zbiornikami oraz do po-
szczególnych ag.regatów powinien odbywać się przewodami 
rUrDwymi. 

4. Wytwarzanie -mleka wapiennego powinno '-odbywać 

się przy użyCiu urządzeń mechanicznych, zaopatrzonych w 
mieszadła. 

5. Transport mleka wapiennego do' dołów wapiennych 
'Oraz do pos;zczególnych stanowisk' praty powinien odbywać 
się przewodami rurowymi. ' 

§ 9. 1. Środki odkażające i konserwujące . powinnyby(; , 
przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu magaZynu, w 
spo'sób zabezpieczający pracownikówphe.d szkodliwym od
działywaniem tych środków. .' ' 

\ 

2. Na opakowaniach środków odkażających i konserwu-
jących powinny być ' umieszczone naklejki, zawierające in
formacje o ich zawartości, oraz wskazówki dotycząc e obcho
dzenia się z tymi środkami. 

R o z d ział 2. 

Zakłady przetwórstwa produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego. 

§ .10. W}azd i wyjaw z części zakażnej zakładh utyliza
cyJnego powinien prowadzić przez zagłębienie w jezdni, wy
pełnIone roztworem o'dkażającyrn, zapewniającym odkażenie 

kół poja,zdów mecha1nicznych. 

§ 11. 1. Hala sekcyjna w zakładach utylizacyjnych po- ,. 
winna posiadać świetlną oraz dżwiękową sYHnaliżację 'dla ' ' 
Iparo'WmIewanfa się z halą ma~zyn. 

2. Otwarcie wsypli. destruktofil, znajdujące się whali 
sekcyjnej, pow.inn/onasfępowaćpo otrzymaniu odpowiednie
g'o sy~"n~łu ,z hali ~aszyn. 

3. W hali sekcyjnej powinno pr,acować równocześnie co 
najmniej dwóch pracowników. 

4. W hali sekcyjnej nie mogą być zatrudnieni pracow
nicy, którzy ulegli skaleczeniu odkrytych częśc i ciała; a · także 

jeżeli nie posiadają warunków zdrowia wymaganych do ta
kiej pracy. 

§ 12. 1. Noże, tasaki, topory i inne narządzia używane 
w hali sekcyjnej zakładów utylizacyjnych powinny być'po 
zakończ'eniu pracy każdorazowo oczyszczone i zdezynfeko
wane oraz przechowywane w specjalnie na t en cel prz~zna-. 
czonych miejscach lub w hiteralach. 

2. Zabrania się pozo.stawiania noży, toporów; tasaków 
i innych ostrych mirzędzi na klocach ' i inn ych urządzeniach 
'po zakończeniu pracy lub w przerwach pracy. ' 

3. Rękojeści noży po·winny posiadać taki e z,abezpiecze
nie, aby ręka nie mogla się ześliznąć na ostrze noża. 

4. Zabrania się używania nOŻYk toporów, tasaków i in
nych narzp;d zi o uszkodzonyCh uchwytach ' bądż nadmiernie 
wyrobionych ostrzach. ' 

§ 13. W zakładach utylizacyJnych otwory spus to\~'e dla 
skór surowych, pwcluktów ubocznych, rozbi oru padliny oraz 
dla treści pokarmowej narządów trawiennych powinny p0sii,l.
dać urząd zenia wbezpiecwjące prącowni ków przed wpadnię. 

ciem do OIWO.fU . 

§ 14. 1. Pobierl1n ie prób, 7 destruktora, znJjc1uj ąc ego . s:ę 

w hali maszyn, ,dopus zcza lne jest dopi e ro po wyrównaniu ci-
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ŚoIiienia wewnętrznego z ciśnieniem atmosferycznym 
użyci U właści wego~ urządLenja. 

.... 

przy 

2. Upust . miatgi z destruktora p,owinien być przepro
wadzany w sposób uniep.l0żJiwiaj~y gwałtowny wpływ miaz-
gi dó wanny spustowej. . 
. 3. Podłoga p,omostu przy klap~e spustowej destruktora 

powinna być zmyta niezwłocznie po każdym jego opróżc 

nieniu , 
4, Prasa do wyc'iskania tłusLc zti Ż miazgi powinna być 

zaopatrzona . w osłony' górne i boczne. zabezpiec zające przed 
rozpry-skiem tłu szczu. 

5. Pomieszczenie maszyn mielących .powilLl1·o być suche 
i widne o,raz tak obszerne; aby umożliwiało pracownikom ' 
bezk6.clizyjne obsługiwanie , maszyn, łatwy dostęp . do przeno
śnika m~czki oraL umożliwialowydzielanie odpowiedniego 
miejsca h:a p,Odręczne składowanie kuchów. . 

§ 15. L',. Maszyny roz~rabniajf!ce w zakładach ulyliza
-cyjnych powinny posiadać indywidualny napęd ora~ łatwo 
dootępny dla 'Obsl'ugi wyłącznik . 

. . 2. Włączenie maszyny rozdrabniającej powinno nastę'po

Wać po uprzednim sprawdzeniu zamo<;,owania klina utrzymu-
jącego.kolo napędowe n·awale. ( . 

§ , 16. 1. Odstojniki tłuszczów powinny być za,opatrzone' 
we wśkaźniki kontro-lne poziomu tłuszczów. 

2. Opróżnianie odstojników z · t.!uszczów p<?w'inno odby
wać się przewodami, rurowymi, w sposób zapobiegający wy~ 
lewanill się tłu~zczu na podłogę . 

§ 17. 1. Łamacze i śrutowniki kości, młynki do miele
nia żelatyny oraz krajalnice 'surowców .miękkich pow'inny 
być rozmiesz€zone w ,odrębnych pomieszczeniach, ' przy czym 
łamacze i śrutowniki oraz młynki , powinny być zabezpieczo
ne pr'z'ed powodowaniem nadmiernego hałasu. 

2. Krajalnice surowców miękkich powiemy być wY'p.osa
żone w osłony zabez-p\eczająceprzedronpryskiem śro,sków 
kons€rwujących. 

c § 18. 1. W pomieszczeniach ,macerowni .powinno być 
zawsze ró\vnogeś-nie zatittdnionych co najm.niej dwóch pra-
cowników. ' . " , . . . 

2. Wejście d'o kadzi maceracyjnej, po opróżnieniu jej 
z su,o',vca, moz.e ' nastąpić poQprzedmu~aniu powietrzem ' 
i stwierdzeniu, że Jest ona woln~ od ~zkod'!iWych gazów. 

§ 19. PoszC'lególne kad zie mace racyjne na leży w yposa
ży ć w l.ł,rzą.dzen ia zabecpieczające przed przelew em kwii.su 
poza ' kad z,ie . '", / 

§ 20: Pomieszczenie młynków i mieszarek żelatyny po
winn o... być wydzielOl!'w. Urządzenia mielące i mies ? ają c e' po
w:inny być zhermetyzmvane lub szczelniE> obudowane, aby 
n ie . wydzielały d;o pomieszczeń pyłu w ilościach powodują

cych przekroczenie najwyższego dopuszczalnego ' wskażnika 
skaż~nia. 

.§ 21. '· Dozowanie, pakowanie żelatyny i spawanie o:pa~, 
km\Cań z foHi powinno odbywać s:ę mechaniczni€. 

. § . 22. Pomieszczeniaschładzalni, . suszarni, rozclrabialni , ' 
pako~ oraz ich wypos'ażente powinny być po każdej zrńia- . 
nie st.arannie odkurzone przy -'użyciu odkurzaczy przemysło-
W~Ch, OCzY6zcz'one, i poddane oikażania..' . 

§ 123. Magazyn krwi zwierzęcej powinien posiadać. wen
tyla';:ję ,wy.ciągową, , zi:l.{le-Wniającą 'pięciokrotną wymianę p?
wietrza w ciągu godż.iny. 

§ 24. Beczki Wypełnione . krwią zwie rzęcą powinny być 
ustawione w "'magażynie wlewem do góry ze ' zluzowaną na
krętką, umożliwiającą ujście po;wstającyćh gazów . 

./ 
§ 25: Urządzeni.a· suszarnicze powinny miej: ' osłony ~a-

. -,' " bezpie'czająee przed nadmiernym promienr:Owariiem ciepła do 
otoczenia. 

, § 26. Mligazyn?wanie" surowców , powinno ;dbywać się 
w wyznaczonych nlieJscach o twardej; gładkiej i nieprle- . 

, " 

• 

, puszczalnej nawierzc;hni, pod dachem zabezpieczającym przed 
promieniowaniem słonecznym i opadami. . 

§ 27. Krajarka suro~ ... ca klejarskiego powinna być wy-, 
posażona w urządzeniauniemożliwiając;e zWiżenie ręki do 
strefy zagrożenia. 

§ 28. Wapnowąnie surowca klejarskiego powinno być 
dokonywane w dołach, prz§ za~tosowaniu mechanicznego 
natrysku mleka wapiepnego, doprowadzanego prze w o{la mi 
rurowymi. ' 

§ 29. Wydobywooie surowców z dołów wapiennych p·o
winno odbywać ,się mechanic;znie, w sposób zaliezpiec zający 
zatrudni'onych przy takich pracach pracowników przed bez
po,średnim działaniem substancji cheII!icznych. . 

. ' . § 30. W zakładach nowo budowan-}'ch lub przebudowy
wanych pIukanie i neutraHzacja. surowca klejarskiego po
winny odbywać się wosóbnym pomi,eszczeni'rt. 

§' 31. Pokrywy otworaw wsypowycjl kotłów .warzelnych 
powinny . być .zaopatrzone w mechaniczne urządzenia pod
nośne. 

§ 32. Sperlanie i suszenie ,kleju powinn'o odbywać się 
w osobnych' pomieszcZeniach. . 

§ 33. Urządzenia mechani,czne , stosowane ' przy wstęp
nej obróbće szczeciny, włosia j sierści , powinny posiadać in
dywidualne napędy elektryczne. 

, . § 34.' 1. W wkładach nowo budowanych lub przebudo
wywanych s,iarkownie szczeciny powinny mieścić się ' w od
rębnych budynkach "usytuowanych od strony zawietrznej, 
a o,dległość otworów pomieszczei1 siarkowni od otworów in
nych pomieszczeń nie . może być mniejsza nil. 2() m. " 

2. Siarkowanie może ' oobywaćsię wyłącznie w komo
rach gazoszczelnych, do których gaz biefąćy powinien być 
dqpwwad.żany z zewnątrz rurociągiem; , 

3. Dp każdej komory powinny dochodzie trzy przewody: 
d·o do,prowil'd zenia gazu, powietrza nawiewowego i wyciągu 
mieszanki gazu z powietrzem, przy- czym 7.awory tych prze- , 
wodów :p'owinny znajdow9ć ;Się na zewnątrz k.oInór.Odpro- ' 
wadzanie g,a zów z komory powinno obywać się wyciągiem 

wyprowadzonymn3d dach budynku i nie może powodować 
zanieczyszczp.nia powietrza w po mieszc zeniach ptodtlkcyj-
riych, ' 

§ 35. Zal'adowanie i wyladowan ie komór gazoszczelnych 
do s ia rko,wa11'ia' sz'czeciny mOŻe następować ,po stwierdzel}iu 

. nie szkcdliwego stę:i'.enia ga zu: w powietrzu wewnątrz komory. 
§ 36. Kotły do odwłaszania ścinków futrzarskich powinny 

byćzaopatrz-a,ne w mechan ic zne urządze nia mieszaln e oraz 
urząd .zen ia 'siużące GO usu wania wełny z basenów( . 

§37. Zakład przerobu sierści i szczeciny powinien mieć 
'oddzie lne pom ieszcze nia na: 

1) pralnię z pralkami- i wirówka.'TIi, 
2) wilka do rozluźniania' sierści, 

3) suszarnię mec.haniczną, 

'4) wilka do odkurzania sierśc i oraz prasę do bEdowania 
s,ierści. 

§ 38. Oczyszczan ie i suszenie r-eg owizny ' powinno być 
dokonywane . w s,posób mechaniczny, -przy czym dla urzą

dzeń suszarniczych należy ' wydzi~ lić pqmieszczenie z w,ej~ 
ściem z przeUs'ionka. . 

§ 39. Łamai::~ rog-awjzny powinien znajdować' się wod
. ręl:mym pomieszcz~niu i być ' ustawiony w sposób zabezpie
czaj'ący praco,wników przed" szkodli\vymi wstrząsamj. 

R~,~ Z~. z i i1 ł' 3 .. 
". ~ .,.~ " , .' . 

Zaklady produkcji paszowych mieszanek mineralny~,h 
i preparatów witaminowo-antybiotycznych . 

' § 40.Żwiązki mineralne, poza kredą , ichiorkiem s·odu 
(solą). oraż antybiotyki powiAny być magaiynowane w od-
rębnych pm,nieszczeniach. _ 
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§ 41, Przygotowanie dawek związkć>w mineralnych oraz 
antybiotyków powinno być ' przeprowadzane wyłącznie pod 
digestortum. . , 

§ 42. Otwory zasypowe dla mieszanek mineralnycbi an
tybiotykówpowinny być , wyposażone w urządzenia 'zabęzpie'
czające przed rozpyłem tych koncentratów do otoczenia: 

§ 43. Opakowani~ , zawierające związki mineralne oraz 
antybiotyki powLnny ,być szczelne oz·nakowane w sposób _ 
hwa~. • 

IR o z d z i a ł 4. 

Przepisy sanitarno-higieniczne. 

§ 44. 1. Odzież ' roboez,a i ochroąna pracowników zakła
dów utyliz-ilcyjnych i wytwórni żelatyny p(}winna być prze
chowywana odd~ielnie , od odzieży wierzchniej i OOmow'eJ, 
w odrębnychpómieslcźeni .. ch. ' 

2. Szafki Odzieżowe powinny być tak u-r:ządzoae, aby 
, oozież ~łIloczona w czasie pracy bądż w dro.cb.e do pra
cy mogla być wysuszona, 

' 3. ' Odzież robocza !'facowników 'latfudni-ónych w ' CZęSCl 
zakażnej zakładów utylizacyjnych powinpa byĆ po zakoń
czeniu . pracy pócldana sterylizacji przed umieszczeniem Jej 
w śwtni odzieży roboczej. . 

§ 4,5; 1. Umywalki , powinny być zaopatrzone w zbior~ 
niki z tnydłem płynnym, wyciekającym po tIruchomieniu za
woru zamykającego, oraz vi urządzenie zapewniające wypłyV( 
wody bez użycia rąk. ' " . 

/ 

2. Umywalki \'1 czę{;cizakażnej zakładów t1tyTiz~.cyj'a~Ć!1 
oraz w . cn;śti , produkcyjnej fabryk żelatyny powirfhy'być ' 
zilopatrzone w mechaniczne suszaTki do rąk. , ' " 

§ 46. W częścizakażnejzakladów utylizacyjnycł{ p:owin~' 
na być zapewniona pracownikom możliwość dezynfekcji rą's", 
po umyciu, 

§ 47. Zabrania się przystępowania do pracy bez odzieży 
ochronnej i sprzętu ochrooy osobistej, jeżeli są one koniećz
ne ze wzqlf)du na rodzaj wykonywanych czyńnoŚ'cic a w 
szczególności w razie stykania się z materiałem zakażnym 
lub podejrzanym o zakażność. 

§ 48. Zwl.oki zwierząt lub ich części niezdatne do, pro
,d-akcji -dostarczone dQ zakładu nie ffiogąbyć zakopy~ane na 
terenie zakładu utylizacyjnego, .lecz Vi miejs:::achw,fZlIldCW
nych w tym celu przez terenowo wlaściwę oTgany. ', 

§ 49. W częsci zakażnej zakładu utylizacyjnego prze
chowywanie'i spożywanie' jakichkolw-iekposHk6\v :ora1l pale
nie papierosów I?owinno odbywać się w specJalnie na ten c,el 
przeznaczonych miejscach. 

" , 

R o z d z ia ł 5. 

Przepis końcowy. 

§ 50. Rozporządzenie wchodzi, w życie z dniem 
1%8r. 

Minister Przemysłu Spożywczego Skllpll:F. Pisula 

\ 
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ReklamaCje z powodu niedoręczenia poszczególnych numer.ów ' wnosić pależy do Administracji Wydawnictw ~rzędu Rady Mi
nistrów (Warszawa 34, . ul. Powsińska 69/71 - skrytka poc,ztowa nr ' 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego ko-. 

? ' .," 

" • ' . lejnego' numeru. 
;~~~----~----~------------~------~--~---Oplata za prenumeratę Dziennika UstaY( wynosi: rocznie : 75,- zł, półrocznie 45,- zł. 

Opłata za prenu,meratę załącznika do ,Dziennika Us,taw wynosi: rocznie .45,-' ze półro'cznie 27,-' zł. 
Prenumeratę można żgłaszać tylko ną okres roczny (od LI) lub na okres półroczny (od LI do LVII). Opłata powinna byĆ' uiśz
czona co najmniej ' !'ia miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze . - do dnia 30 listopada, za 
II yółrocze - 'do dnia 31 " maja. Do abonentów, którzy opłacąpre numeratępp tych terminach, wysyłka pierwszyclr ,numerów dó~ 
,konana zostanie z opożnieniem. Opłata ia prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcin-kowym przekazem pocz~ 
iowym"na !>onto Administraćji Wyda,wnictw Urzędu 'Rad'y Ministrów w N'arodqwym ' Banku Polskim, 'IV Oddział Miejski, ., Warsza
wa, nr 1528-,91-903, cz. OS, dz. 40, §, 52. Rachunków7..a ptenumeratę 'nie wystawia się. ' Na odci'nku wpłaty należy podać' dokładną 
nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego ujzędu pocztowego (jak Warśzawa 10, Pozna,n 3 itp.), powiat, ulicę, 

nr ,domu, nr skrytki ',pocztowej oraz ilość ' zamawianyclje,g,zemplarz'y , Dziennika Ustaw. 

' Pojedyncze' e'gzempJarze Dzienniłia< ' Ostaw nabywać fuożna 'w punktach ' sprzeda~y w Wdrs~awie; Al. I Armii Wojska r Rol~kie
go 2/4, i,pom Książki~"- Księgarnia Pr,awno-EkonomiC'zna- u~. Nowy Swiat 1.,' kiosk "Domu Książki" /vy' gmachu sądów - al. Gen. 
Swierczews.kiego 127, w ka,sach Sądów Wojewódzkich w Bialymstoku, KatO'\ficach, Kielcach" Koszalinle, ł.odzi, Olsztynie, Opolu, 
Rzeszowie, ' Wrocławiu i Zielonej Górze, oraz w kasach Sądów Po wiatowych w:' Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, 
Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie" )..ublinie, Nowym Sąt:z,u, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Rado-

I miu, Szczecinie; Tarno,wi&;, Toruniu i , Zamościu. 

Redakcja: lirząd Rady Ministrów - Bi.uro Prawn~, Warszawa, al. Ujazdowskie - l/3. ' 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady MiI).istrów, Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).' 

Tłoczono z polecenia Pr~~esa ,Rady ,Ministrów w Zakładach Graficznych ,,,.amka", Ziikl. nr L WarSZaWd, ul. :ramKa 3. 

Zam. f. 'Cena 3.20 zł / 
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