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brzegu rowu dopływoweg,o, stąd południ,owym brzegiem
rowu w kierunku południowo-wschodnim na długości '
50 m,skręca w kierunku północnym i linią prostą Ziichodnim 'brzegiem rowu biegnie do północnego brzegu
szosy Wyszków--Węgrów, ' skręca w kierunku północno
zachodnim i biegnie półn~nym brzegiem szosy do dro:
gl wl'odącej do wsi Jaslorówka i zachodnim ' brzegiem
tej" drogi do skrzyż·owanla dróg przy granicy wsi Jasiorówka, stąd ,północnym brzegiem drogi w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia się z torem koleJowym Warszawa-Białystok i biegnie do północnego
brzegu szosy, skręca w kierunku północno-wschodnim,
dobiega do bocznicy kolejowej, przecina ją i północnym
brzegiem bocznicy biegnie do granicy wsi Łopianka
i Wymysły, następnie w kierunku wschodnim do wschodniej granicy działki nr' 534, stąd zachodnią granicą tej
działki w kierunku północnym do jej załamania w kierunku wschodnim, dalej w kierunku północnym do rowu meHoracyjneg,o i południowym brzegiem rowu w kierunku wschodnim do drogi, Baczki-Wymysły,prz'ecina
drogę i biegnie griinicą działek nr ,332 i 333 w kierunku
północno-wschodnim, następnie południowym i granicą

Poz. 343, 344, 345 i 348
----------------------tych

działek

do drogi , polnej

wiodącej

do lasu,

skręca

nil południe i biegnie granicą działek nr 375 i 385 d,o
!północnej

granicy gromady Kamionna, północną gr.cmitej gr,omady do g,r anicy wsi Łochów I tą granicą do
rzeki Liwiec,przecina ją i lewym brze'giem tej rzeki
biegnie do granicy wsi, OwsIanka, przedna tę rzekę
i południowym brzegiem drogi biegnie do szosy Mińsk '
Mazowiecki-Wyszków, przecina ją i zachodnim brzegiem tej ,SlOSy biegnie w kierunku północnym do rowu,
a nastę,pnie w kierunku północno-zachodnim południo
wym brzegiem 1'0WU i dobiega do styku granicy wsi
Barchów z torem kolejowym linii Warszawa-Białystok.
§ 2. Miasta Jeziorna I S~olim'ów-Ko-nstancin w powiecie
plaseczyńskim ' w województwie warszawskim łączy się w
miasto o nazwie Konstancin-Jeziorna.
'
§ 3. Z obszaru gr,o mady Łagisza w powiecie będzińskim,
województwie katowickim, tworzy się mias!o Łagisza. _
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.
' cą

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dni,a 20 grud ni'a 1968 r.
w sprawie utworzenia niektórych miast
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 luteg,o 1950 r.
o dok,onywaniu, zmian podziału administracyjnego Państwa
(Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje :
§ 1. W województwie zielonogórskim tworzy się :
l) w powiecie szprotawskim miasto Małomicez obszaru
osiedla Mał,omice;
'i!
2) w powiecie żieJ.onog6rŚkim miasto Czerwieńsk z obszaIlloiiedla Czerwieński

w
3)

województwie zielonogórskim.
w powiecie żarskim:
a) miasto Kunice Zarskie z ,obszaru osiedla Kunice Zarskie,
b) miasto Łęknica z obszaru ,osiedla Łęknica .

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
nia 1969 . r.

życie

z dniem 1 stycz"

Pre zes Rady Ministró'i.v: J. Cyrunxlewicz
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

z dnia 3 grudnia 1968 r.
zmieniające

rozporządzenie

w sprawie przejmowania budynków w

przej ęciu w zarząd budynków -położonych w osiedlach i gromadąch - ,o rgany do spraw gospodarki mieszkaniowej prezydiów powiatowych rad nar'o dowych," ;
2) w § 7 skreśla się ust. 2;
3) w § 10 ust. 2 na końcu dod aje się zdania w brzmi eniu:
- "Dec yzję
przywróceniu zarządu budynk iem wydaje organ do spraw g,os podarki mieszkaniowej wymieniony
w '§ 3. Przekazanie bud ynku właścicielowi następuje na
podsta wie prot o k o łu zdawczo-odbi,oTczego".

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia
1959 r. Pr aw.o lokal,owe (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227)
zarząd z a si ę , co następuje:
§ 1. W, rozporządzeniu Ministra Gospodarki KomunallIlej z dnia 9 .czerwc.a 1959 r. vi sprawie przejmowania budynków ," zarząd państwowy (Dz. U. Nr 38, poz. 237) -wprowadz,a s ię n as t ę pujące zmiany:
1) § 3 otr zymuj e brzmie nie :
,, § 3, O prz e j ęciu w za r z ąd bud ynków położon ych w ,
, m :1l stach ,orzeka j ą organy do spraw gospodark i
m ieszkaniowe} pre zydiów mie jskich rad nar odowych (w miastach w y łąc zonych- z- wojewódz tw pre zyd'iów d zicJ n i cowy ć!l rad narodowych), a o

zarząd państwowy.

°

§ 2.

Rozporząd ze n i e

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

szenia.
Minister Gospodarki Komunalnej: A. Giersz
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MIN!STRA
,7

w sprawie

bezpieczeństwa

PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I

SKUPU

dnia 12 grudnia 1968 r.

i higieny pracy w

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca
1965 , r. o , bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr '\3,
IPIOz. 91) za.rządza się, C-Q następuje:

zakładach

przemysłu

koncentratów

spożywczych. '

§ 1. Przepisy r-ozporządzenia d,otyczą bezpieczeństwa
i higieny pracy osób za.trud,ni-onych w zakładach przemysłu
koncentrató>y spożywczych i środków odżywczych, zwanyc~
"!' 'i jalszym ciągu rozpo,rządzenia "zakładami",

Dziennik US,tilW Nr 48
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L

, §2. Układ ai'óg i chodników na terenie zakładupowi
zabezpieczać

bezlwlizyjnyruch

po~azdów

i ·pieszych.

§ 3. W nowo bud,owanych, przebud1owywa.n ych lub moderni~owanych zakładach
wyposażenie pomieszczeń

Urządzenia czyszczące j. rozdrabniające powinny
zabezpieczone przed d,ostaniem się metL"llowych przedmi,otów, mogących spowooowa.i:. p,owstanie ' iskry lub wybUCh u.
'
.
§ 19. 1. Otwieranie· aut,okJ.awów powinno odbywać się
po uprzednim wyró wnaniu ciśnienia w autoklawie z ciśnne ..
niem zewnętrznym.
2. Opróżnianie aut,o klawów i kotłów warzelnych z pły
IIlÓW powinno od,bywać się zaworami spustowymi.
§ 20. Przy apa;-3.tach pra,cujących pod ciśnien ie m (np.
autoklawy, ekstraktory) pakunki złą'cz poszczególnych czę
ści aparatu powinny być doda-tkowlO zabezpieczone osłO'Ilami
metalowymi.
. § 21. Czynności, przy których prac.ownik ma styczność
z materiałami żrącymi lub s zk,odliwyrni dla zdrowia, powinIIlY być wykonywane z zachowaniem następujących warunków:
.
1) praoownicypowinni by~ wyposażeni we właściwą, odzież
i sprzęt ochrony os obistej, jak okulary, rękawice, fartuchy ceru,onne oraz obuwie gumowe,
2) cysterny l zbiorniki z kwasami minerainymi, ług.ami lub
innymi cieczami żrącymi powinny być opróżniane mechanicznie, w sposób z'abezpieczający pracown ików ptzed
opryskaniem cieczą,
.
.
' .
3) pracownicy powi'Thni być pouczeni Q szkodliwoś ci dla
zgrowia substa.n cji wymien~·onych w pkt 2 oraz o sposo-.
hach postępowania \'1 razie doznania urazu.

§ 18.

być

przep,i sy ogólne. '
men

Poz_ 34i

maszyny i urządzenia stanowiące
produkcyjnych po winny być ustaw~one w kolejności zapewniającej potokowość pr,oduk.cji
l 'nie powodującej krzyżowa.nia się t'oków produkcyjnych.
§ 4. 1. Przewody rurowe powinny być szczelne i oznacZIOne cdp.owied:rubni barwami, w sposób wskazujący wyraź
nie przeznaczenie daneg,o przewodu 'Oraz kierunek przepły.waJącej w nim cieczy, pary lub gazu.
.
.
2. Oznaczenie przewodów rurowych p'owinno być zgod.' ne z zasadami ustalonymi w obowiązujących normach.
§. 5. Aparatura kontr,olno-pomiarowa ciśnienia lu'b próżni
powinna być okresowo sprawdzana przez wyznaczone do tego osoby, niezałeŻIlJie od kontroli spraWlOwanej przez organy
dozoru techniczneg·o.
§ 6. 1. Naprawy, k,onserwa€je i czyszczenie maszyn lub
UIządozeń p>owinny być dok,onywane tylko po ich wyłączeniu
a: ruchu i Z'abezpiecżeniu przed przypadkowym włączeniem
oraz po wywieszeniu tablicy ostrzegawczej "Uwaga nie włączać - czyszczenie".
'
..
. 2. Każde uruchomienie maszyny, przy której / odbywa
się . praca zespołowa, powinn.o być poprzedz,one wyr,ażnym
d zrozumiałym sygnałem oQstrze-gawczym.
§ 7. Zahrania się Vi czasie ruchu maszyn i urząd'leń produkcyjnych pobierania prób z miejsc nie przeznaczonych do
!tego celu.
§ 8; M ieszarki" maszyny dozuJące i agregaty kostkują
ce zasila;ne energią elektryczną powinny 'Posiadać podwójne
wyłączniki prądu,. z tym że jeden -z tych wyłączni'k6w powiIlien znajdować się w zasięgu ręki obsługującego pracownika.
§ 9. W dzi,ałach produkcji suchej (np. budynie) uizą
dzenia, których działalllie .powoduje powstawanie· pyłów, powinny być szczelne, a pounies.z czenia opowirmy być systematycznie ,oczyszczane z pyłów.
,
§ '10. UrządZenia i pasy nalpędowe w dziale p:rodukcji
suchej (np. budynie), na których mogą powstliwać ładunki
elektryczności statycznej, powinny ,posiadać odprowadzenia
uziemiające !e ładunki.
.
§ 11. Elektryczne l>ampy wziernikowe, oświetlające wnę
trza aparatów oraz urządzeń, powinny być hermetyczne i za.aHa-oeprądem 'o riapięciu nie przekraczającym 24 V, a także
powńnny ·posiad-a.t zabezpiecz"enie przed stłuczeniem klosza
ochroIl.nego.
"
§ 12. Zabrania się ładowania wózków tak, aby ładunek
przesłaniał pole widzenia klerująceg'o wóozkiem.
. § 13. Esencje aromatyczne powi.n ny być prze,c howywane
'W Pomieszczeniach 'wydzielonych, w .'opakowaniach sz·czelnie
nmkniętych, posiadających informację o 2;awartości oraz
wska'Zówki <l bezpiec'ZlIiym obch<ldzeniu się z tymi esencjami
§ 14. W dZIałach prooukcyjny<:h powinny być zainstalowane 'umywalki z c10pływem zimnej i ciepłej wody oraz
28'o pa,t rzone w śmdki dlO mycia rąk.
• §. 15. Spożywart le posiłków i palenie pap'ier·o sów powinno odbywać się w miejscach lub pomies:z czeni,ach na ten cel
przeznaczonych.
§ 16. Mies'z arki i przenoślIliki śIimak:owe p owinny być
.tak urządz.one, aby w chwili otwarcia pokrywy mi e szadła
lub zd ję cia osłony przenośnika śIimakoweg,o n a stę powało
aut omatycznie ich un·i eruchomienie.
.
. § 17. 1. W pomieszczenia ch; w któr ych pows taje s tłucz 
ka szklana, p.o w i ńny znajd owa ć się szczelne zbiorniki prze. znaczone do groma dze nia stłuczki.
2. Us u wani e s tłuc zk i szklane j z maszy n
p,odłóg' p owinno być dokon ywane za p·omocą na.rzędzi zape wniających
bezpieczną pracę .
.
,3. Ręczne man ipulowanie opakowaniami szklanyml pracownicy powinni wykonywać w rękawicach ochronnych.

R o z d z i P ł 2.
Produkcja koncentratów spożywczych.
,
§ 22. Przy stanowis kach pracy, na których mogą być
wyk()Jlywane czynności w pozycji s iedzącej, stoły powi1lJly
być tak usytuowane, aby umożliwi.ały swohodne wykonywa.nie pracy. Przy stołach p>Owinny być zainstalowane krzesła
. obrotowe z oparciem lędźwiowym.
§ 23. L Wcwni~i do prażenia kaszy, gr'o chu lub fasoli
,p owinny posiadać iz,O'lację cieplną.
2. Miejsce, w którym zainstalowany jest war·n ik; · powinno być zabezpiecz.ollle ' barierą ochronną o wysok'ości
1,10 m, z listwą poziomą w p'oł'owle jej wys,okoś c i 'Or a·z krawężnikami o wyso'kości co najmniej 0,15 m.
3. · Pracownik obsługujący warni k obr'ot owy powinien
używać rękawic cehr·onnych.
.
4. Przed 'otwarciem pokrywy wam ika na 1 e ży zat rzymać
mieszadło, zamknąć cklpływ pary, a ciśnienie, we w nętrzne
zredukować do ciśnienia zewnętrmego.
I
§, 24. 1. Prac·ownicy zatrudnieni przy obsludze ,otwartych
k,otłów warzelnych. powinni być zaopatrzeni w buty gumowe, rękawice ·o·c hroone i frontowe fartuchy niepHe-makalne.
2. Kotły do topienia tłuszczów powinny posi adać mechaniczne miesz,adł-a.
3. T,o pi.e nie tłuszczu p'owiruno odbywać się, przy zamkniętej pokr y wie k'otła.
4. Tr·a nsport r'oztopi,onego tłuszczu powinie,n 'odbywać
się w naczyniach szczeln'ie przykrytych.
§ 25. 1. Odpływ wo,dy z urządze ń do mycia surowców
'powi\l'i en być tak wyko nany, aby woda nie ro z le w ała się
po podłodze pomieszczeń .
2. Przy myciu r ęc:m y m su'r owcó jV temperatura w-ody powinna wyn os ić oOd + 15° C a.o +30° C.
§ -26. Zabra·n ia się wkład ania ręki do b ę dących w ruchu maszy n 00 n·apę dz ie mechanicznym, jak np. obie raczka,
krajalnica, mi eszarka, my jka .
§ 27. 1. Pary wyd,ob y wające się w czasie bla'n szo wania,
goOtowania lub mycia powinny b y ć u jęte w mi ejs cu ich pow st awa nia i od prowad z'B'ne na z e wną trz b ud yn ku.
2. Dopr,owB dzen ie gmą cej wody d-o blanszowania powinno o d b y w ać s i ę prze wod ami. .
3. Urz ąd z e ni e d·o bla'05z,owani.a parą powinn,o być w
czasie pracy szczelnie zamkni ęte.
§ 28. 1. Przyg otowanie roztworu 'kwasu siarka wego powinno odbywać się poz,a halą produkcyjną na ·otwartej przestrzeni, w odległ,ości co najmniej 10 m o~ budynku.

. .,-

\

--.

' ...

Dziennik Ustaw Nr 48

_ _ _-:-"

631

p·oz. 346

Prace te powinny odbywać się pod nadzorem osoby wyzna2. Dolewanie roztwor u kwasu siarkawego do owoców
czonej przez kier·ownika zakładu.
warzyv/ powinn g odbywać się w miejscu przewiewnym,
§ 42. Doda wanie w ce:u neutralizacji sody d.o kwaśne
'Poza ,·obrGbempomies lcze,n ia produkc yjnego.
3. Stężenie dw u·t1 e nku siar k i w p·owietrzu po'miesz cz e ń
go hydrolizatu b i ałko w e g,o powinno być prowadz one w sposób zapobiegający wykipieniu.
produkcy jnych nie mo ż e przekraczać dopus zczalnych l)OTm
§ 43 . P0l!IPY pras hy<lraulicznych< i filtracyjnych , poj ~ powinno być okresowo ko ntf'O lowane.
winny
posiad·ać man,ometry, z oz.nacz eniem c zerwoną kreską
§ 29. i. , Suche siark-owanie o woców i warzyw powinno
dopuszczalneg,o ciśnie'nia.
-być przeprowadzane w hermetycZJl ie zamkniętych k:~morach
§ 44. 1. D ż wignie d-o ręczneg o d(ociskan ia ram błotnia
i pod stałą kont!,olą persorielu dozorują c ego . _
rek służących do - o czyszczania roztworów amin ook wasowych
2. Ko~ory powinny p-osia d ać instalację wycią-gową, odpowinny być dokładnie c!:opasowane d·o gniaz d znajdujących
'pfoowadzającą gazy na zewnątrz budynku . .
'
się na kole d,odskowym.
'
§ 30. ' Odpylanie silników e lektrycznych lub innych ma2. Na przewodzie d'oprowadzającym r·oztwór aminokwaszyn w działa -ch produkcyjnych pO\\r1nno być dokonywane
sów od' pompy do prasy filtracyjinej ' powinien być ąmiesz
'p rzy pomocy ' urządz eń 'pylossących.
cz-ony "laWÓr zwrotny, kierujący I'ozlwór d,o przewodu ssące
§. 31. Stoły, na których odbywa s ię pakowanie wyr-o bów
go pompy w· razie ' powstawania nad mie.rnego ' ciśnienia.
gotowych i półproduktów w . dzia łach pakowni, powinny być
,
3. Odległ.ość pomiędzy prasami filtracyjnymi w mIeJgładkie, o konstrukcji nie utrudniającej ich oczyszczenie .
scach najb-ardziejwysuniętych powinna wynosić 00 naj. § 32. 1. Od'Pr-o wadzenie w ody spod ';,rieżyabsorpcyjnej
mniej1 m:
dwutlenku · węgla i chlorowodoru powinno posiadać ' zamknię
4. Zbiorniki, w których ,od'b y,w a się leżakowanie rozcie hydrauliczne.
tworów ami.nokwasów, powiooy być wyposaż.one w płyno
2. Prysmk wody W wieży abs>orpcyjnej powinien rówwskazy, zabezpieczone prze.ct stłuczeniem.
nomiernie z.raszać: pierścienie Ras chi g-a, aby dokładn·ie · zneu§ 45. 1. Pomieszczenie do pr'odukcji ziama rozpęcznio
traliz.o wać .opary dwutl enku węgla i ch!-orowod-oru.
neg·o ·powi.n'Dlo z;naJd,ować się w miejscu wydzielonym.
§ 33. W pomi eszczeniach produkcyjnych i magazynach,
2. Ściany ' i sufity pomieszczeń, w których ustawrone są
w których operuje się kwasem s-o lnym, powinny być zainstalowane punkty czerpa.m a ' wody bieżącej, ' umożliwiające , armatki do - rozpęczniania ziarna, powinny b,yć wył-Gżone ma<leriałem dźwięk,ochłonnym.
szybkie udzie.lenie pomocy w razie, poparzeń kwa,s em.
§ 46. 1. Armatki do rozpęczniamia ziarna p.owińny być
. § 34. 1. Zahrani.a się przechowywa1nia kwasu solnego
w innych na·czynia.c h niż w zbiornikach-kamionkach lub w / tak ustawione" aby zapewni,ony byłn,ajwyższy stopień wyciszenJ,a.
szliolanY<;.h bal-onach w ' koszach. Naczy nia te muszą posi-adać
2. Pracownicy o·bsługujący urzą.ctzeni,.a wymienione w
wyrażneoznacz e nia wskazujące ich zawart-ość.
ust. 1 powinni być za.opatrzeni w ochrony narządów słnchu.
:: 2. TransporL i prze p ompowywanie kwasu solneglo z cy§ 47. Pracownicy z·a-trudnie ni przy rozpęcznian.iu ziarna
stern lub z kami onek do pojemników magazynlowych powinp,owinni co t.rzy miesiące przechodz1ć badania specjalistyc2'lny być dokonywane mechanicznie, przy pomocy pomp lub
neoarga:rlu słuchu i systemunerwoweg'o.
.
Spfęż.Q/fle'go powietrza.
. § 48. Zabrania się zatrud:niania przy'- ur z ądzenia.ch r-oz• , 3.Zas:ysanie. p rzy lewar,owa,niu kwasu powi.nno być wypęcz:ni:ających ziarno (armatkach) kobiet i młododanych.
,konywane ,me·chanićznie, ,z zasto,sowaniem podciśnienia.
§ 49, 1.
Komory silosów do magazynowania owocu
§":3'5. 1. T ransport kwasu s'o lnego z maga zynu d·o dziadzikiej -ró ż y w atmosfe.rze dwutlenku siarki powinny posiałów produkcji .hydrolizatów białkowych odbywać się poOwidać hermetyczne zamknięda.
nie'fi me.chanicznie, szczelnymi ' przewodami z tworzyw od_ o
2. Pomieszczenie wymie-ni,one w ust. 1 powilnno p,osia' 'P·ornych na działa.nie kwasu s·olnego i par chJoor·owod,oru.
dać mechaniczną wentylację z wyłącznikiem z.ainstal-owanym
2. Zbiorniki i przewody kwasu s·ol.D.eg.o i kwaśnego hyna zewnątrz.
droliZatu białkow!,!go powinny p.OoSiadać zabezpieczenia przed
§ 50. 1. Mieszarki do materiałów sypkich ,do produkcji
możliwością aparzen·ta tymi cieczami.
,
budyni p owinrny być .opróżnia:nem echanicznie.
:3. DOo'lo~anie kwasu s,olneg·o d,o poszcźególnych reaktoo~
2. Mieszarki wymienione w ust. 1 powinny posiadać
rÓw powinno być przep rowadz'ane przy pomncy mierników,
pyłoszczelne zamknięcia, uniemożliwiające wyd,o bywanie się
"labezpieczonych pndwójną ścianką.
pyłów na zewnątrz.
.
§ 36. Leje zasypowe do sypkich surowców białk-owych
. / § 51. 1. PrzY~J'0t'o:Wlanie zestawów zapachowych powinpowinny być za,opatrz-one w sita ' i elektroma-gnesy.
no odbywać się w wyd_z ielonym pomies zczeniu.
,
,
§37. Pary wydobywające się wc zas ie procesu hydro.. 2: Zbiorniki - mieszadła powinny' po siadać ' szczelne
l.izy sur'owców białkowych lub w czasie neutralizacji kwaśne
zamknięcia, zabezpieczające przed parow.aniem substancji
g'oO hydrolizatu białkoweg{) p~nny być ujęte w miejscu
zapachowych.
.
ich powstawania i <l-dprowadzone do wieży a.bsorpcyjnej.
, § 38. Działy produkcyjne współpracujące ze sobą poR o z d z: l a ł 3. .
winny posiadać sprawnie działającą dwustron.nie sygnalizaProd\lkcja konserw.
cjędźwięk-ową lub świetlną.
§ 52. Ściany pomieszczeń produkcyjnych, podlegają
§ 39. Un:ądzooia służące d,o hydroli.zy surowców biał
cych dezynfekcji śr'odkami odkażającymi, powinny być pokowych, neutralizacji kwaśneg,o hydrolizatu lub podgęszcza
kryte do wysokości 00 najmniej 1,8 m materiałami nienalIlia płynów powiooy być napełniane n ie więcej niż d.o 4/5
siąkliwymi, odpnrnymi uadziałanie slosowanychśrodków
pojemności 'tych urządzeń.
__'_ _
§ 40. Autoklawy, neutralizatory, ·odba.rwiac:ze i z bj·nr ni- , (np. płytkami ceramicznymi).
ki leźak,owe do łiydrolizaJ u białkoweg-o przed' przystąpieni'em
§ 53. 1. Wywietrzniki w o knach po"vinny otwierać się
,
do !naprawy lub przeglądu .powinny pyć należycie przewiedo wewnątrz, za pomocą urządzeń d'ostępnych z pozi'omu potrzone, umyte i wystud-wne, a przed wejśdelTI prac·ownika
sadzki.
do. wewnątrz sprawdz·onę / na zaWartość substancji szkodli. 2. Otwory wywietrzników powinny być od zewnątrz zabezpieczone siatką, uniemożliwi.ającą przedostawanie się
wych dla zdrowia.
§ 41. Pracownik wchodzący do jedneg·o ze zbiorników
Qwadów.
,
'
,;
§ ,54. 1. Przenoszen ie ręczne pojemników z gorącą zawymienionych w § 40 powinien mieć na sobie szelki ochronne oz: przytwierdzoną linką, której drugi koniec , powiniem
lewą d·o konserw lub z innym płynem powinrłobyć wyk·ony·
wan€! przez dwóch pracowników, przy uwzględńieniu oho·
, trzymać inny pracownik, znajdujący się na zewnątrz, ubezwiązujących norm dźwigail.ia ręczflego,
pieczający prac·ownika p'oZlostającego we wnętrzu zbiornika.
j
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2: Poziom przenoszonych cieczy . wymien ionych w ust. 1
4/5 wys.okości zbi·o rnika.
§ 55. Przew,ożenie mięsa i innych surowców do produkcji konserw powinno odbywać się dostosowanymi do tego
celu wózkami.
§ 56: Powierzchnia stol~w, na kt6.rych odQYwa się try.bowanie i żyJ.owanie mięsa, powiniiabyć gładka, szczelna
oraz przyst.osowana do zmywania.
.
§ 57. 1. Noże, ' tasaki, topory i inne ostre narzędzia po
2akończeniu pracy i w czasie przerw w pracy powinny być
przechowywane . w specjalnie na ten cel przeznaczonych
miejscach lub .w futerałach.
2.' Zabrania · się poz;ostawiania noży, toporów: t~saków
t innych ostrych narzędzi !!la stołach, kIocach i na innych
nie

.'.

•

' Illioże przewyższać

§, 69. W autoklawach pion.owych 'wprowadzanie i wyjmowanie kosza powinn,o odbywać się przy pomocy elektr·o·
wciągu.

R o zd z i a

ł

4.

Produkcja wyrobów kawowych.

§ 70. Piece do prażenia sus~ucykorii, buiak,a i ziarna
powinny posiadać, niezależnie ,od napędu mechaniczne,9'p, napęd ręczny, umożliwiający obracanie pieca w razie doraźneg'o wyłączenia prądu. ,
§ 71. 1. Cyklony do od·p r-owadzania pyłów z suszu' burakii, cyk'orii i zboża ·araz gazów spalinowych, powstających
przy prażeniu, powinny być oczysz,c zane ' nie rzadziej niż
dwa razy w tyg'o dniu.
urządzeniach.
'
2. Płuczki oczYszczające gazy spaliu'l'we p'owstająceprzy "
3. Zabrania się umieszczania noży w cholewk,a ch buprażeniu su~zu buraka, cykorii i zboża powinny być opróźłów, ,w kieszeniach, za paskami futerałów lub prze.noszenl<'ł
ni.ane z :w'ody oczyszcz,ającej spaliny nie rzadziej niż jeden
ich w rękach bez futerałów.
.
raz w tyg,o dniu.
4. Rękojeści noży powinny p.osiadać takie zabezpiecze§ 72. Pracownik ' za:trudniony przy prażeniu ..suszu cynie, aby ręka nie mogla ' ześliznąć się na ostrze noża.
k·orii, buraka lub ziarna powin.ien używac' okularów zabez. 5. Zabrania . się używania noży, toporów, tasaków i inpieczających przed promieni,o,w aniem podczerwonym,
.
§ 73. Mieszanie prażeniny cykorii, buraka i ziarna przy
Dych narzędzi o uszkod,z onych bądź o nadmiernie zużytych /
. ostrzach.
ich chłodzeniupowinruo odbywać się me.chaniczrtie.
§ SS. Pracowniql 'z,a trudnieni przy obróbce ,;mięsa powin§ 74. Usuwanie nalepów z walców mielących prażeninę
ni posiadać rękawice ochronne oraz .o chr,ony brzuszne.
. buraka, cykorIi lub ziarna powinno odbywać się rrtecha:nicz~
§ 59. Odległość między stanowiskami pracy, na któnie, p~y pomlocy aut'omatycznych zgarniaczy.
.
Iych używane są noże, powin.na wynosić cO-'najmniej 1 m.
§ 75. W czasie pracy górne i d-olne drzwićzki mlewni§ 60. 1. Kosz zasypowyurządzeni.a dor'ożdr~bniania
ków walcoWych do rozdra bn iani,a sur'o wców wymienionych
.
.
w § 74, powinny być stale zamknięte .."
'.
mięsa, flaków i warzyw, . przy ręcznym podawaniu tych proUJk
§ 76. Urządzenie d·o r<ozdrabniania surowCów kawowych,
d .tów, powinien być wyposażony w pierścień ochronny,
Jak granulJtory i gniot,owniki, powinny byĆ całkow;i'cie z~- .
uniemożliwiający, prac,ownikowi włożenie ręki do wnętrza
UIzą~enia.
"
bezpieczone przed możliwością zetknięcia się ręki pra'cow2. P,opychanie mięsa i inny.ch sur'o wców dozwolone J'est
nik a z wirującymi elementami rozdrabniania.
.
'
§ 77. 1. Wymi,ana walców m!ewników dorozdrabnia-'
tylko przy
pomocy
specjalnego
popychacza.
I
61
.
nia powinna być dokonywana pod bez.pośredll1irrtnadz.orem
. §
. 1. Kutęr, kraj.alnica, k'ostkow:nica i mieszarka po~
kierownika warsztatów.
winny
.
. w czasie pracy mieć zamknięte pokrywy, a ich
2. - Wymiana walców powinn,a: byćdok.onana ·· przy za.otwarCle powinno sj}owodować . automatyc2Jl1e wyłączenie
st.osowa'n iu mecha,nicznych urządzeń podnośnikowych. .
maszyny
z rucha.
,
§78, Urządzenie wlmikowe suszarni rozpyłowęJ' oraz
2. Zabrania się ręczneg'o wyładunku masy r'ozdrabni·alIlej, jak również sprawdzania konsystencji masy wczasie
jej wentyla-t,ory poWinny być okresow,o sprawdza'l1 e przez
ruchu kutra lub mieszarki.
.
' .
wyznaczone oS{)by.
"
'. '
.
§ 79. Pracownik wchodzący do . wieży suszarni rozpył-o- .
§ 62. · 1. K,otly do obróbki termicznej mięsa powinny wej powinien posiadać na sobie szelki bezpieczeństwa
.
i być
posiadać pokrywy .zaopatrzone w sprawnie działające p.rze'
ciwwagL
.
.
'a sekurowa[ly liną przez drugieg,o pracownika.
2. Ładowanie k,o szy z' mięsem do kotła powinno być
§ 80. Prac'ownik obsiugującyOlej:owy, ga:zowy ' lub in.ny,
zmechaniz,owane.
!piec powinien używać sprzętu chroniącego przed poparzeniem i przed olśnie·niem.
.
.
3. .Za b l'ilnia się pracownik10m przebywania w strefie zagrożenia w czasie podn,oszenfa l ub opuszcz~ia k·o sza.
R o z d z i a ł 5.
§63~ Narzędzia używane w warzelni, jak czerpaki, ło
Produkcja
waniliny.
patki itp., powinny posiadać gładkie rękojeści, o -złym prze§ 81. Praca w dzi.alach produkcyjnych powinna być Zła
wodnictwie ciepła.
trzymana w ra,z ie przekroczenia w powietrzu strefy roboczej
§ 64. Gorące buliony powinny być transport'owlane mechani cznie, przewodami rurowymi.
dopuszczalnychnmm zawartości 'p ar t·oluenu bądź ksylenu
§ 65. Pracownicy zatrud:nieni w warzelni powinni być
oraz par dwutlenku si·al"ki.
§ 82. Neutralizatory hydr,oli.zatu, 'ar·a z wirówki do od, przeszk~leni w zakresie udzielania p.Lerwsżej pomocy przy
dzielania ligni.ny powinny być wyp,osażollie w lókalneurzą
op'a rzema,ch tłuszczem lub parą.
.
§ 66. Nadziew:arki powinny posiadać manometry oraz I dzenia wyciągowe.
, § 83. Urządzenia do neutralizacji i rozkładu bisulfitów
\lOgranicznik dolnego i górneg,o posuwu tłoka. '
.
powinny być wypos.a2lone w łapacze z ,r,oztworem wodoro§ 67. 1. Zabrania się uruchamiania zamykarki z otwartlenku sodu ruo neutra\ioz.a cji wydzielająceg,o się dwutlenku
tymi osłonami głowicy.
siarki.
2. Zamykarka do sIai powinna, p0·siadać osłony, zabez§ 84 . Urząd:zenia do ekstrakcji I reekstracji ' powiJmy -'~-:-'
p'ieczające pracownika przed odpryskami szkła.
3. W razie niemożności zainstalowania oslon, pracownik być s,?czelne i -uabezpieczać przed wydzielaniem się par rozpuszczalnika do pomiesz cze ń miejsc pracy.
ł
powinien być wyposażony W przyłbicę oChr,onną z tworzy, §-S5, W pomieszczeniu ekstrakcji i reekstrakcji urzą
rwa sztuczneg'o maz napul śniki skórz,ane lub pólrękawy gumowe.
'
.
.
dzenia elektryczne oaz tnst.aJacja siły i światła powinny
odpowiadać wymaganI.oin stawianym dla pomieszc z eń nie§ 68. 1. Na przewod·a ch d o'p rowaozających parę i WiOdę
do autoklawu powinny być zainstalowane ' zawory" bezpiecznych ze względu na możli~ość wybuChu.
zwrotne.
§ 86. Maszyny, urządzeni.a ora'l zbiorniki należy uzie2. Otwór zaworu ' odpo'wietrzającego powinien być skie- mić w celu odpr·owadzenia ładunków elektryczności statyczr,owany w stronę przeciwną od miejsca obsługi.
nej.

Dziennik Ustaw Nr 48

•

------------------------------

633

________ . _
' _ _ _ . _ _C-. _ _

._ _ _

12()z. 346

7. Zabrania się składani,a jJldchkolwiek materiałów na
§ 87. Pomieszczenia produkcyjne 'Oraz mIejSCa przeła"
terenie zbiorników podziemnych z toluenem.
dunku rozpuszczalników (toluenu, ksylenu) powinny być wy,
§ 97. Zawory , cfo regu!a~cji -40pływu wody i kwasu poposażol).e w urządzenia przeciwpożarowe.
.
winny być usytuowane w miejscu zapewniającym bezpiecz, § 88. 1. Niezbędne prace spawalnicze mogą być przeprowadzune w budynku produkcyjnym i przy zbi,ornikach ' ną ich 'Obsługę oraz dobrą .widonność pozi'omu cieczy w
urząd ze niu.
_
ustawionych na zewnątrz budynku ty lk o pod bez pośred n i m
§ SS. 1. Mieszanie kwasu z wodą należy przeprowadzać
nadzorem kierownika warsztatów, kierownika wydziału promechanicznie lub sprężonym powietrzem.
dukcyjnego i kierownika ochrony przeciwpożarowej.
2. Rozpuszczanie . krystalicznej sody kaustycznej pa'fą
2. Zbiorniki przed spawaniem powinny być calk'o'Nicie
powinno
odbywać ' się w sposób zabezpieczający pracowniopróżnione, d'Okładnie wymyte wodą i przynajmniej przez
ków przed rozp.ryskami.
30 minut parowane prży otwartych włazach .
§ 99. W pob:iżu urządzeń d,o r'ozcieńczania kwasu i roz3. W pobliżu miejsca spawania należy zgromadzić sprzęt
pusz·cz.1nia sndy' powinien być zainstalowa,n y -sprawnie dziaprzeciwp,ożarowy, przygotowany donatychmiastoweg'o uży
łający natrysk wodny.
cia.
§ 100. Przewód d,oprowadzający parę do wnętrza auto4. MieJsc'e sp.a vmnia na1eży zabezpieczyĆ" przed pieb~z
klawu powinie1n być zao'patrzony w zawór zwrotny.
pieczeJ\stwem pożaru riaskutek rozprzestrzeniania iskier.
,.
§ 101. Neutralizatory powinny posiadać szczelne zam§ 89. 1. Usuwanie uszkodzeń w kanałach, przez które
k,nięcie, uniemożli wiające 'Przedostawanie się dwutlenku s:arprzebiegają przewody lub rurociągi,powirmo być dok'onywaki cLo .pomieszczeń produkcyjnych.
.
.
Illepod bezpośrednim nadzorem- kierown ika wydziału lub
§ 102. Poszczególne czynności przy zakwaszaniu powinmajstra.
ny być dok'Onywa,ne przy użyciu okularów- ochr.onnych, rę
2. Wejście do kanału lub zbiorni,k a m.oże nastąpić tylkawic gumowych i . maski gazowej z -pochła,niaczem, a,bsorko net- wyraźne polecenie majstra. .
.
3. .. Przy wejściu do kanału lub zbi'Ornika p,Qwinien znaj- bującym dwutlenek siarki.
§
103.
Pracownicy
obsługujący wirówki do oddzielania
dować się odpowiedni sprzęt za ,bę zpie.czający i ratowniczy.
ligniny powinni mieć zapewnioną, 15-minutową . przerwę, .,po
§ gO. Ptacownicy zatrudnieni przy produkcji wanilin y
każdych 2 godzinach pracy.
.
powinni być przeszk,o:eni w zakresie udzielania pierwszej
§ 104. Pod'a wa.nie toluenu d,o ekstrakcji powinno odbypomocy przy zatruciu oparami t'o luenu, bezwodniki! kwasu
wać się pompą o napędzie parowym.
siarkaweg,o i 'Oparzeniach kwasem siarkowym lub ługiem
§ 105. 1. W dziale ekstrakcji i reekstrakcji zabrania
sodowym.
się używani, a do napraw narzędzi powodujących iskrzenie.
§ 91. Rozruch rur,ociągu i rozdzielni parowej powinien
. 2. Osoby przebywające w dziale . ekstrakcji i reeksbyć przeprowadzany stopniowo, p'o sprawdzeniu urządzeń
trakcji
powinny używać obuwia nie powodującego iskrze'odwadniających i pod be,zpośrednim :lladzorem kier,ownika
nia.
warsztatów.
§ 106. Urządzenia d,o a:bs,orpcji dWutlenku siarki powin. § 92 . .Rurociągi kwasu siarkoweg'o i ługu s'odoweg.o nad
ny być całkowicie hE'fllletycZl!le.
przejścianii i stwnowiskami r,oboczymi powinny być od spo.. § 107. Urządze,ruie d,o destylacji waniliny powinno być
du zabezpiecz,o ne rynnami. przystosowanymi do .odprowauziemioni:!.
dzania~wentualnie powstałych wycieków.
§ 108. 1. Usuwanie z urządzenia destylacyjnego wani§ 93. 'L ' Przeładu:llek toluenu lub ksylenu Z cystern ko!Lny i smółek podestylacyjnych powinno być przeprowadza- ,
'reJowych dO cystern kołowych powinien odbywać się mene w rękawicach gumowych i okularach ochronnych:
cha,n iczn:ie, przy pomocy pompy nie powodującej iskrzenia.
2. Przesuwanie zbiorników z ciekłą waniliną powi,ńno
być d,oilwnywane przy zachowa/niu środków wymienionych
2. Zabrania s i ę przetłaczani,a tolue:nu i ksylenu spręilo
Illym powietrzem.
W. ust. 1.
§ 109. 1. Przy produkcji waniliny mogą być zatrudnione
§ 94. YrzeIadun'ek kwasu siarkowego i roztworu ługu
jedynie osoby, które ~ostały d'opuszcz'OITIe do danefPracy
sodoweg,o, :z cystern k,olejowych do cystern kolowych powina podstawie orzeczenia lekarskiego.
nien odbywać się mechanicznie, przy pomocy pomp lub sprę
2. Przynajrimiej raz na 6 miesięcy pracownicypowinnł
ilonego powietrza.
być
poddani okresowemu badaniu.
§ 95. 1. Przeładunek toluenu, kśylenu, kwasu siarkowego i ługu sod,oweg:o powinien być dokonywany przez praR o z d z ia ł 6.
cowników P1zeszko].onYch do wykonywania teg·o rodzaju
IPra,cy.
,
PrOdukcja makaronu.
2. Prac.ow,nicy zatrudnieni przy przeładunku toluenu,
§101. 1. Transport mąki w workach w magazylllie poksy:enu, kwasu si,arkoweg'o i ługu s'odowego powinni być
wi,nien odbywać się mechanicznie.
za,o patrzeni w sprzęt ochronny.
2. Wózki używane d,o przewożeni,a worków p,owinny
. § 96. 1. Włazy zbiorników do magazynowania toluenu
mieć
koła ogumione.
lub ksylenu powinny być zabezpieczone szczelnie pokrywą.
3. Otwory drzwLowe magazynów powinny być z,abez2. Raz do roku z-biorniki powinny być p/o ddawane próbie
pie'cz.one przed przeciągiem.
szczelności. Ciśnienie próbne powinno być wyższe ,o 0,5 at
§ 111. 1. Leje zasypowe przenośników powinny być zaod ciśnieni,a roboczego.
bezpieczone sitami i wyposażone w urządzenia pyJ.ossące.
3. Zbi,crniki pr:zygotowane do opróżniania za pomocą
2. Odsiewacze d,o mąki powinny posia<lać pył-ostczelną
sprężoDego. powietrza powinny byćwyposatone w zayror y
obudowę.
bezple, czeństwa i manometry. '
3. Przed przystąpieniem doo czyszczenia pojemników do
4. Zbiorniki do magazynowa1n ia toluenu powinny . posiamąki należy wyłączyć urząd zenia ' zasypowe z ruchu oraz
dać instalację odpowietrzającą, zakończ.o:ną zamkn ięciem hyumieścić przy wyłączniku tab li cę nstrzegawczą z napisem
draulic znym.
"nie uruchamiać, czyszczenie pojemnika".
S. Kanały do obsługi zbj,orników pod ziemnych powinny
§ 112. L W pomieszczeniu wybijalni jaj powinna być
posiada ć dod atkowo mechani czną wentylację.
do pr owad z.o,n·a do umywalki gorąca i zimna bieżąca woda.
~. Teren, w którym usytu owan'e są zbiorniki podziemne
2. Podłogę w pomieszczeniu wybijalni jaj na:. eży czę-·
.2 toltmnpm. powinien być . ,o grodzony w spo-sób zabezpieczasto zmywać ciepłą wodą, w celu usunięcia resztek treJący prZl~ d dostępem osób nje powolanych.
. ' ści jaj.
I.

t,'" ....."

·"" · l · - '. . .~ .. .,.._,"'~._.,.

I

__Nr. . 48

Dziennik
--- ._Ustaw
. .... .

_.~---------

§113. 1. Samoczynne

wyłączni ki

I

'I

-634

termiczne przy mie-

szadłach ciasta powi.nny być poddawane okresowej kQlltroli"
zabezpieczającej spra wne ich działanie.
'

2. Przy wpr.owadzaniu makaronu do krato wnicy pow inny być ,stosowaI:\e urządzenia zabezpieczające r.ęce przed
urazami.
3. Nó ż mechaniczny do -obcinaniamakar{),n u powinien
być Zlabezpieczon y specjalną osl·oną.
§ ' 114.Wymiąna mieszadeł i matryc tłoczni do makar'anu
powinna być przeprowad.r ona przy pomocy mechanicznych
P odnolników.

§ 115. Zabrania się usuwania uszkod.zonych op~k,owań
w czasie pracy automatu pakującego podczas jeg-o ruchu.
Ro z d z i a

Przepisy.

ł7.

końcowe.
I

§ 116. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem stycznia 1969 r."Z tym żeprzepisy§ 16, § 45 ust: 2 i § 86 wchodzą w życie z dniem 1 styczni.a 1970 r.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: wz. B. Rumiński
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ROZPORZĄDZENIE PRZE~ODNICZ~CEGO KOMll'ETUPRACY I PŁAC
z dnia 12 grudnia 1968 r.

w sprawie . postępowania o

śwladc.zenla'

, Na podstawie art. 37 ust. 2, art. 78 ust. 3, art. 92 i art.
120 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia' 1968 r. o powszechnym
:za.opatrzeniu emerytalnym pracowników i · ich rodzin (Dz. U.
Nr 3, poz. 6) o{,az art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1957 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich r.odzin (Dz. U.
z 1968 r. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co następuje:

emerytalne I zasad

wypłaty

tych

świadczeń.

w

w związku z art. 20 ust. 3 tej ustawy~ również
u'sla~
wie z dn'i a 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektó~
rych nieruchomości rolnych w zagospodarowaniehib na
własność, Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym wła
ścicieli tych nieruchomości i ich rodzin (Dz.U. Nr 38,
poz. 166),
, jeżeli ustawy te lub przepisy wydane na ich podstawie przeR.ozdział 1.
widują stooowanie przep'isów o p owszechnym zaopatrzeniu '
emerytalnym pracowników i i,c h r'odzin w sprawachunormoPrzepisy ogólne.
wanych niniejszym r,ozp,orządzeniem.
, '--..
.
§ L 1. Prze'p isy r-ozporządzenia stosuje się w postępo
§ 2. Organami ren towymi 'Są:
:waniu o świ'adczenia i przy wypłacie świadczeń, prze'w idzi,al)oddzi-ały Zaklad"u Ubezpieczeń Społecznych, zwaneg<> dalIlych:
lej ;;ZUS",
1) w usta wie z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym za2) inspektoraty ZUS,
. .opatrzeniu emerytalnym pracowników i 'ich rodzin (Dz. U.
3) punkty informacyjne ZUS przy prezydiach p'owiatowych
Nr 3, poz. 6), zwanej dalej "ustawą o p.z.e.",
(miejskich miast stanowiących powiaty ' i dzielnicowyc h
2) w ustawie z dnia 23 stycznia; 1968 r. o świadczeniach
w miastach wyłączonych z woj€wództw) radnaf()do~
pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy
wych,
pracy (Dz. ,U. Nr 3, po'z. 8), zwanej dalej "ustawą (j wy4) Biuro Rent Zagranicznych ZUS.
padkach przy pracy",
---3) w ustawie z dni·a 23 stycznia 1968 r. o~aop'atrzeniu inR o z d z i a ł 2.
walidów wojennych i wojsk'o wych oraz ich rodzin (Dz. U.
Informowanie I przyjmowanie wniosków o świadczenia.
Ńr 3, poz. 11), zwa!Ilej ~alej "ustawą o z.i:w.",
4) w ustawie z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu eme§ 3. ' L Wszystkie organy rentowe obowiązane są do
Ifytalnym górników i ich r,o dzin (Dz. U.
1'968 r. Nr 3, informowani·a 'o warunkach i dowodach wymaganych do uzypoz. 19), zwanej dalej "ustawą oz.e.g.".
sk1l1l1ia świadczeń .e merytalnych oraz do udzielania pomocy
2. Przepisy rozp.orządze.nia stosuje sięr6wnież in postę przy ubieganiu się ·o te świadczenia.
powaniu o świadczenia I przy wypłacie świadczeń, przewi,
2. Wszystkie uspołeczn i orie zakła,dy pracy -obowiązane
dzianych w ustawie z oola 23 stycznia .1968 r. o zaopatrze- są do informowani.a swoich pracowników i cz!<>nków ich r'oniu emerytalnym prac,ownik6w kolejowych i ich r'odzm dzin o warunkach i d.owodach wymaganych do uzyskania
(D:z. U. Nr 3, poz. 10), zwanej dalej "ustawą o z.eX", z wy- świadczeń przewidzianych w ustawie o p.Z.ę.,w ustawie
jątkiem przepisów dotyczących właściwości orgaln ów rentoo wypasIkach przy pracy, w ustawie o z.e.g. iw ustawie
wych. '
10 z.€ .k. oraz d·o udzielania im pomocy przy ubieganiu się
3, Przepisy rozporządzenia st.osuje się odpowiedni!o r6w- 'o te świadczenia .lIlież do rent przewidzianych w:
§ 4. 1. Postępowanie w sprawie świadczeń wszczyna się
1) ustawie z' dnia 13 grudnia 1957 r . .oz'a opatrzeniuemeTI-a podstawie wni,o sku zgłoszonego przez zainteresowanego
rytalnym Żiołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
lub jego Ipełnomocnika,
.
ich rodzin (Dz. U. z 1963 r. Nr 55, poz. 299),
..
2. Po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalne2) ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emeg,o wniosek może być zgłoszony również przez zakład pracy,
rytalnym funkcjooariuśzów Milicji Obywate:skiej oraz po zawiadomieniu o t ym pracownika co najmniej na trzy
ich r·odzin (Dz. U. Nr 12,}>oz. 70),
miesiące ,prz'edzgł o.szeni' em wniosku.
3) ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Slużbie . Więziennej
3. Za wn i'Qsek uwaŻa się zgłoszone . pisemnie lub ustnie
(Dz. U. Nr 69, p-az. 436),
do pr.otokolużądanie przyznan ia świadczeń, jak rown i eż żą
. 4) ustawie z dnia 28 czerwca 1962 r. o za,opatrzeniu eme" . danie wznowienia post ępow ania; w przypadku, okre ślon y m
rytalnym członków rolni~zych spółdzielni produkcyjnych,
w ust. 2 wniosek mo że być zglosZJQ.n y wyłąc z nie na piśm i e.
4. Wniosek powinien zaWierać imi ę i ' nazwisko zainteich domowników oraz ich rodzin (Dz. U. z 1%6 r. Nr t,
res'owanego, datę jeg,o ur od zenia i miejsce zam ieszkania,
poz.)),
S) us tawie z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu spo- wskaz a nieświa,dc zeń , k tóre maj ą b y ć p'rzyz ri ane, ,ora z podłecznym rzemieś l ników (Dz. U. Nr 13, poz. 90),
pis osoby uprawnion e j d.o z gło.szen i a wniosku (ust. 1 i 2).
6) ustawi e z dn ia 24 stycznia 1968 LO rentach i innych Do wni'osku nal e żyd ol ą ćzyć w za,l eżności ad rodzaju żąda
świadczeniach dla rolników p rz ek.alujących " nierllchomo
nych ś w i a ck ze ń , dowody st w i e rdzaj ą ce okoliczności w ymieści rolne na własność Państwa (Dz. U. Nr 3, poz. 15) oraz
nione w §§ 10-:-29; w przypadku, 'o którym mowa w ust. 2,

z

)

