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1.

Funkcjonarius·ze organów ochrony kolei upodo nakładania grzywien .w drodze mandatu karnego z.a wykroczenia określone wart. 46 ust. 2 ustawy
!Z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz: U. z 1970 r. Nr 9,
po.z. 76 i z 197.1 r. Nr 12, poz. 115) - za czyny stanowiące
naruszenie przepisów . wydanych na podstawie art. 43 ust. 5
tel ustawy.
§

.;;;;:;

Poz. 122 i 123

' a::;

2)

ważnieni są

okręgowy inspektor ~anitarny PKP inspektorów .sanitarnYch 'pKP.

dla

pozostałych

§ 4. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze
mandatu kalnego p'ow (nno zawierać: datę wydania i okres
ważności, oznaczenie organuwydającegó upoważnienie, podstawę prawną jego wydania, imię, 'nazwisko i sta'now isko
służbowe upoważnionego funkcjonariusza, numer legitymacji
2. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze . służbowej, określenie wykroczeń, ~a które funkcjonariusz
upoważri.iony jest do nakładania grzywien w drodze mandatu
mandatu karnego wydają:
karnego,
oraz , obszaru, na którym upoważnienie jest ważne.
1) Komendant Główny Służby Ochrony Kolei - dla funk' Upoważnienie powiimo być podpisane przez · osobę wydacjonariuszy Komendy Głównej Służby Ochrony Kolei
jąc-ą oraz opatrzone p reczęcią.
.
'oraz komendantów okręgowych Służby Ochrony Kolei,
§ 5. Tracą moc zarządzenia Ministra Komunikacji:
2) komendanci 'ok~ęgowi Służby Ochrony Kolei - dla po.
1)
z dnia 9 stycznia 1962 r. w sprawie określenia p r zeło
zostałych funkcjonariuszy organów ochrony kolei.
żonej
władzy służbowej
uprawnionej ejo wyda wa nia
§ 3. 1. Funkcjonariusze ' organów san'aarno-epidemioloimiennych upoważnień do. nakładania i ściągania grzygicznych kolejowej służby zdrowia upoważnieni są do nawien w drodze mandalu karnego przez organy ochrony
kładania grzywien. w drodze manuatu karnego za wykrocze~
kolei (Monitor Polski Nr 4, poz. 13),
nia określone:
2) z dnia 9 stycznia 1962 r. w sprawie określenia przełożo- ·
. nej wła dzy służbowej
uprawnionej ' do wydawanla ~
1) w art. 110~113 i art. 117 Kodeksu wykroczeń,
imiennych upoważnień do nakładania i ściągaoIlia grzyw2) wart. 32 pkt 10 ustawy .z dnia 25 listopada 1970 r. '
ny w drodze mandatu karneg() przez organy sanitarnoo warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U,
epidemi910giczne Kolejowej służby zdrowia oraz ustaz 1970 r. Nr 29, poz. 245 i· z 1971 r. Nr 12,po~. 115).
lenia wykroczeń, za które mozna nakładać mandaty kar2. Upo.ważnienia do nakładania grzywien w drodze manne (Mon itQr Polski Nr 4, poz. 14).
datu karnego wydają:
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnie,m ogłosze-

l) Główny Inspektor Sanitarny ,Polskich Kolei Państwowych
(PKP) '- dla okręgowych inspektorów sanitarnych PKP,

nia.
Minister Komunikacji: M. Zajllyd
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOtE,CZNEJ

. z dnia 10 kwietnia 1972 r. '
~v sprawie bezpieczeńslwa l higieny pracy w zakładach anatomii

patologiczneJ, w prosektutachoraz w pracowniach
histopatologicznych l histocheDilcznych.

Na podstawie art. 7 usl. 3 usta~y z dnia 30 marca 1965 r.
i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91)
zarządza s i ę, co następuje:
'

o

bezp i eczeństwie

§ 1. i. Rozporządzenie doty~zy bezpieczeństwa i higieny ' pracy w zakładach anatomii patologicznej, ' w prosekturael; oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicz;; nych nie wcbodzących w skład prosektur lub zakładów aąa
tomii patologicznej.

2. Rozporządzenie stosuje się odpowiednio do zakładów
anatomii prawidłowej, zakładów medycyny sądowej oraz do '
. innych komórek otganizacyjnyc'hinstytutów naukowo-badawczych i akademii medycznych. ' .
. '.

.

3. Przepisy
ków, jak i osób
tyczne.

rozporządzenia

odbywających

dotyczą

zarówno pracownir zajęcia prak-

ćwiCzenia

l.W skład prosektur szpitali . liczących do 200 łó
(prosektury I typu) wchodzą n.astępujące pomieszczenia:

§ 2.
żek

1) sala sekcyjna wyposażona w 1 stół sekcyjny.

2) kos.tn:Ca z , chł o dnią o wymiarach umoiJiwi ając'ych
wprowadzenie do nięj , 3 wózków ze zwło kami lub
b 3 mie jscach z wejściem umożliwiającym wprowadze nie
do niej 3 wózków,

3) -pomieszczenie do mycia i ubierania zwłok,
4) ' pomieszczenie do wydawania zwłok,
5) pokój dla pqlcowników,
6)kanceJaria prosektury,
7) szatnia dla pr,a cowników oraz węzeł sanitarny (ustęp,
natrysk i umywalka z bieżącą , ciepłą ' j zimną · wodą),
8) ustęp z umywalką dla osób odbierających zwłoki.
...

.

/

~,

,

2. W skład prosektur szpi'tali liczących ponad 200 łóżek
(prosektury 11 typu) wchodzą następujące pomieszczenia:
1) liaJa sekcyjna wyposażona w 2 stoły sekcyjne,
2) kos~nica z~hłodnią umożllwiającą .wprowadzenie do niej
4 wózków ze .. zwłokami (lub ' ci 4 mi.e jscaCh z ._wejściem
umożliwiającym wprowadzeniedp" niej 4 wózków),
3) pomieszcze nie .do m.ycia i ubierania zwłok,
1) pomieszczenie do wydawania zwłok,S) pracownia histopatologiczna sekcyjna,
6) pracownia mikroskopowa, będąca j ed noc\z.~śn i e prac own i ą kierownika' proseklury; ;
7) pokój formalinowy,
8) kan celati,a p(o~ek}t1fy,
9) po\\.ój dla pracownikó\v,
10) pomie szcze n ie gosp odarczej '

I

Dziennik Ustaw Nr -17 .

:;,;,..;

172 ' -

,11) szatnia dla pracowników oraz węzeł sanitarny (ustęp,
natrysk, umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą),
12) ustęp i umywalka dla osób odb i erających- żwłoki,
13) magazyń chem i~alii.
§ 3. 1. W skład zakładów anatomii pa tologiczne j szpitali liczących do 700 łóż e ~ (zakłady anatomii patolog icznej
. I typu) wchodzą następ'ujące pomieszczenia:
1) sala sekcyjna wyposażona w 2 stoły sekcyjne,
. 2) kostnica z chłodnią umożliwiającą wprowadzenie do niej
4 wózków ze ' zwłokami (lub 4 mIejscami z wejściem
umożliwiającym wprowa~zenie 'do niej 4 wózków ze
zwłokal!li),

3), pomieszczenie do mycia i ' ubierania zwłok,
4) pomieszczen ie do wydawania Zwłok,
5) pracownia histopatologiczna biopsyjna,
6) pracownia histopatologiczna sekcyjna,
7) pokój formalinowy,
\ 8) pracownia ,dokumentacji fotograficznej,
9) pracownia kierownika .zakładl;l,
10) pracownia mikroskopowa będąca jednocześnie pracownią asystentów zakładu,
11) kancel iuia zakładu,
12) pokój dla pracowników zakładu;
13) . pomieszczeniegospoctarcze,
14) archiwum bloczków i preparatów,
15) magazyn chemika Iii, .
16) szatnia ' dla' pracowników ' oraz węzeł sanitarny (ustęp,
natrysk, umywafka z bieżącą ciepłą
zimn~ wodą),
17) poczekalnia oraz ustęp z umywalką dla osób odbierają
cych zwłoki.
2. W skład zakładów anatomii 'patologicznej szpitali li. czących ponad 700 łóżek (zakłady anatomii patologicznej
II typu) wchodzą, pomieszczenia określone w ust. 1, a ponadto inne pomieszczenia niezbędne do \,\ykonywania zadań powierzonych danemu 'zakładowi.
§ 4.

Sala sekcyjna o jednym stole sekcyjnym powinna
mieć powierzchnię nie mniejszą niż 24 m 2 • Na każdy dalszy
stół sekcyjny powieq:chńię sali powięksża się co najmniej
o 12 m 2 •
§ 5. Pomieszczenia zakładu przeznaczone do pracy
powinny odpowiadać następuJącym warunkom:
l) stos-unekpowierZchn.i okien wświeUe o·ścieżnicy do powierzchni. podłóg powinien wynosić nie 'mniej niż 1 : 8,
a w sali sekcyjnej 1 : 6,
2) okna w pomieszczeniach,~ których znajdują się zwłoki,
powinny być zabezpieczone przed możliwością wglądu
do riich osób postronnych oraz zaopatrzon,e w kraty lub
ż~u~e,
,
,

3) ' w :sali sekcyjnej iw , pomieszczeniach, W których odbywają się prace <> charakterze ' laboratoryjnym lub badawczym, oraz w pomieszczeniach, w których 'przechowywane są zwłoki, powierzchnie ścian powinny być nienasiąkliwe i łatwo zmywalnej ściany i sufity powinny 'być
poddawane remontom konserwacyjnym nie rzadziej niż
co dwa lata,
.
4) we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych .,na stały
- pobyt ludzi podłogi powinny być z . wYl5-ładzin łatwo
zmywalnych, twardych ' j odporn~h na środki dezynfE!k. cyjneoraz chemikaliaj . w sali sekcyjnej, w kostnicy, w
pomieszczeniu przeznacz(}nym do ' myćia, . ,i ubierania
zwłok oraz ' w przejściach łączących bezpośrednio te po-

Poz. 123,
mieszczenia z innymi podłogi powinny być . wykonane ze
spadkiem 1,5% w .kierunku wpustu podłogowego,

być wyposażone w umywalki z ~bieżącąwodą
i zimną - z' baterią mieszającą (w sali sekcyjnej
. kure'k ze złączką do wężaljw sali sekcyjnej przynajmniej l urządzenie powinno być l!-ruchamiane przy .pomocy łokcia lub pedału nożneg6j " d6 's usZenia rąk powinna być zainstalowana suszaąaeleK,tryczna,
I
'
.'.'
' .
6) we wszystkich pomieszczeniach okna powi!lDY : 1;lyć zao:
patrzone w siatki ochronne przeciwko o-wadom.

5) powinny
ciepłą

§ 6.

L We wszystkich poinieszczeniach

zakładu należy

przewidzieć wentylację kanałową grawitacyjną.
-./

2. Kostnica, sala sekcyjna, pracownia histopa'tologiczn a,
preparatorn ia i macerownici " żwłok powilmybyć ~w y'pośa

żone w wentylacj ę mechaniczną cichobi einą, odpowiad a jącą '
następującym warunkom:
' '. '
' . ",

1) w kostnicy wywiew , mechaniczny zapewniający co najmniej czterokrotną wymianę powietrza na godz i nę ; ..
2) w sall sefcyjnej wywiew zapewn i ający dziesi~ciok!otną
wymianę powietrza na godzinę przy zachowaniu podciś
nienia w .polh ieszczeniuj celemotlprowadzaniil" gazów
cięis.zych od powietrza wywiew powinien być stosowa!1Y
/' pod . stołem sekcyjnym lub przez kanał w sC lanie
,z otworami umieszczonymi ną wysokości okoł.o 20 c;:m
nad podłogą,
' .
3) w pracowni hiSJtopatologiczn.e j iw. pokoju formalinowym
wywiew zap.ęwniający pięciokrotną wymianę powietrza
na godzinę,
,
4) w pomieszczeniu , do ., Il.lycia, ul,>ieran,l a i wydawania
zwłok wywiew graw itacyjny zapewniający dwnk r ~tną
wymianę powietrza na godzinę,
.
5) w preparatami wywiew zapewniają'cy pięciokrotną, wymianę powietrza ' na godzinę,
6) w macerowni zwłok wywiew mechaniczny zapewniający
piętnastokrotną wymianę powietrza na godzinę :""-przy
zastosowaniu odc i ągu m iejscowego yJ pośtad specjalnych . szaf.
' .
,... .

§, 7. L Zakład powinien 'posiadać ogrzewanie centralne.
Jeżeli w istniejących obiektach zachodzi koniecznośćogrze
wania pomieszczeń za pomocą pieców" palenisko . powinno
być umieszczone na zewnątrz pomieszczeń służących do pracy. Odstępstwa 0<1 tej zasady mogą dotyczyć tylkopomieszczeń typu nielaboratoryjnego, np. pokoju prQsektora,
pomieszczeń do spożywania posiłków, szatni itp.
.
2. Temperatura w poszczególnych pomieszczeniach powinna być 'z godna z wymaganiami określonymi W Polskich
Normach.

sekcyj~ej powinny być
wymaganiami określonymi wPolskich
Normactl, a sala sekcyjn.ajak _pokój zabiegowy.
.
§ 8. 1. Stanowiska pracy w sali

oświetlone zgodnięz

2. . Sala sekcyjna powinna byćwyposażon,a winstalacje umożliwiające podłączenie reflekt.orów lub' lamp ' bezcieniowych na statywach.
"
..
.
§ 9. W pomieszczeniU phy" sali sekcy}nej ', oraz . w pracowni histopatologicznej 'powinna być umieszczo'n a apteczka
pierwszej pomocy.
'
'
.
,§ 10. t: Wyposaże~ie . sali sekcyjnej . powinno , być ' sporządzone- zmatericiJu nierdze.w neg9!ub ze szkła ' z ',metalem .
I

2. W 'wyposażeniii" sali śekcy'jrie]
między in'n ymi:

należy

przewidzieć

,

I
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- ą lampę kwarcową

.orazaparat, do suszenia rąk,
2) w śluzie przy sali sekcyjnej: natrysk, wieszak na fartuchy ~ . urządzeniem przeznaczo,nym na kalosze, ' szafkę
na rękawice sekcyjne oraz . wieszak na ręczniki do wy-', cierania . ręka wiczek.

. § II. 1. Pc.? zakQllcze'n iu . kazdej sekcji stół sekcyjny,
poCIlogaorazwśzystkie ~prięly znajdujące -się w sali sekcyj-

. nejpowinny być dokładnie wymyte wodą z dodatkiem środka ' odkażającego.
.
.
2.

fY

Narzędzia używane dił

na narzędzia

powinny

być

sekcji przed złożeniem do""'gzawymyte i odkażone.

§ 12. 1. Pomieszczenia praco\vni powinny być zlokalizowane z uwzględnieniem wymagań. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a zwla's zcza powinny zapewniać warunki szyb. kiejewakuacji w razie pożaru.

2. Dla każdego z pracowni,ków . równocześnie pracujących
w pracow l1 lpowinrtopfzypadać co najmniej 13 m3 wolnej
objętości pomi!"szczenia_ oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzch'ni podlogi.
.
3. W pracowni ,nie " woJno prowizorycznie zakładać jakichkolwiek instalacji, jpkrównież prowizorycznie podłą
czać aparatów lub urządzeii.

,

.

4: Stoły oraz inne ' urządzenia powinny być c ~prac'owni
tak rozmiesz'c zone, aby szerokość przejść pomiędzy stołami'
i innymi urządzeniami wynosiła co najmniej 75 cm, a przejść
zasadniczych - 120 cm. Dojścia do drzwi w pomieszczeniach: pracowni nie mogą być niczym zastawione.

5.. Laboratoria, w którychW"ykonujesię prace powoduwydzielanie gazów i par szkodliwych dla zdrowiapracowników, powinny być wyposażone w digestoria zao,p atrzane w sprawnie dżiałającewentylatory wyciągowe mechaniczne.
jące .

§ 13.1. . Przy . używaniu chemika1ii obowiązują następuJą~e, za§ady:
.

1) w pomieszqeniach /prze'znaczonych do piac laboratorYF
nych wolno przec:howywać odczynniki i inne , chemikalia ..
jedynie, w ilości niezbędnej'na bieżące potrzeby, płyny
łatwo palne w ilości: nie przekraczającej jednodniowego
zapotrzebowania,
.
2) opakowańia, wkt6rych przechowuje si,ę odczynniki, powinny być przystosowane do właśCiwości . poszczegól
nychsubstanćji
oraz oznaczone wyraźnymi ńapisami
określającymi iCh zawa'rtość,
3) opakowania zawierają,ce substancje lotne i, trujące powinny być szczelnie zamykane, ciecze ~atwo palne lub
trujące powinny być przechowywane w oddzielnej za.mykanej szafie wykonanej z materiałówniepalnych, zaopatrzonej w należycie funkcjonujący wyciąg powietrza:
- szafa powinna być zabezpieczona przęd otwotzeni'em jej
pr.zez osoby do tego nieu,l?oważnionej na zewnątrz. szafy
powinien być umieszczony napis "materiały łatwo palne
,i trując~" j substancje trujące powinny być rozważane
(dozowane) w szafie,
4) zapasy odczynników o ~łaściwościach trujących, wy~
buchowychlubłatwo palnych naleiyprzechowywać ,w
wydzielonychpomieszczeriiach ~~gazynowych lub, w
specjalnych bunkrach posiadających odpowiednie urządzenia wentylacyjne,
' ..
.
,
5) opakowania'" zawierająćeśrodki ', chemiczne, zwłaszcza
balony szklane, należy ' chr'onić< przed 'nadmier1rymna• .grzewaniern . i nara~enjem nastałe ..d,ziąlanie światła oraz
przechowy~ać w kosż'uwyp'elnio~yili ' rn:asą ,' crl:o.nną,
i

6) do oprozlllenia balonów należy. \lżyw:ać pomp, ado podnoszenia -lewarkÓw Iub i-\yywr.o tni,
7) w razie konieczności przelania Cieczy żrącej lub .trują. cej z balonu do mniejszego naczynia . należy posługiwać
się specjalną,wywrotnią, przy czym praeowni'k powinien
wtedy stać ż boku WyWIOth!'! ·, być zabezpie,c zony w odpowiednią odZIeż ochronią i sprzęt . ochrony osobistej
(fartuch, rękawice i buty 'gumowe oraz okulary i ewentualnie maskę),
8) w pomieszczeniu, w którym przeI'ewa się ciecze żrące,
powinny być zainstalowane natrysk awaryjny lub zbiorniczki z płynami neutralizującymi kwasy i zasady,
9) przelewanie płynów łatwo palnych odbywać -się powinno w obecności dwóćh osóbj w pomieszczeriu powinny
znajdować się podręczne środki ratownicze i gaśnicej
w czasie przelewania płynów łatwo
palnych . powinny
\
być wygaszone palniki, kuchenki elektryczne i inne
punkty otwartego ognia,
'
.
.
10) przy rozcieńczaniu kwasu siarkowego należy wlewać
kwas do wody cienkiI)l strumieniern,~
11) podczas zmywania naczyń mieszaniną chromowąpracow~
nik powinien nosić okularyothronne, fartuch, rękawice
i buty gumowe,
12) wciąganie - płynu do pipet lub wyd.ro,uchiwanie z nich
'Ustami jest niedopuszczalne.
2. Czynności związane z używaniem butli z tlenem lub
innymi gazami regulują odrębne ,przepisy.
§ 14. 1. Prace, przy których wydZIelają się pary lub ,
gazy trujące, .duszące lubdtażniące,rialeźy ' wykonywać w
digestorium.

2, Digestoria powinny być oszklone szkłem zbrojo,n ym,
nie

rozpryskującym.

3. Na czas pr.acy w digestorium należy wyłączyć znajw tym s,atnymponiieszczeniu urządzenia wyciągowe.

dujące ' się

4. W. cz'a sie pracy digestQriumpowinno być przymknię;
te, tak ahy powstała jedynie wąska ,. szczelina umożliwiająca
dopływ powietrza;

5:

do

Instalacja d~prowadzająca gaz lub wodę
dig~sto~
rium ' oraz instalacja wentylacyjna powinny mieć kurki
umieszczone na zewnątrz (na obudowie digestorium, tak aby
instalację w.ożna było wyłączyć . bez potrzeby otwierania di"
gestorium). ,Jeden z zaworów odcinający dopływ gazu .pow i •
nien znajdować się na. zewnątrz pomieszczęnia, .w k;tórym
znajduje się digestorium.
§ 15. Wymagania przy posługiwaniu się palnikiem gazo-

wym

określają odrębne

przepisy;;

','

"

§ 16. S;ożywanie posiłkÓw w' ·za.kład~ie oraz pracowni,
poza pomieszczeniem wyznaczonym na . ten cel, jest niedozwolone. W pomieszpeniac;h zakładu praz pracowni, poza
pokojami przeznaczonymi dla praco\\\ników,zabrania się paleJnia tytoni u.
§ 17.

S~atnie. , powinny być Wyposażone w szafki dwu-

działowe. Odzież oraz przedmioty użytku osobistego (torebki,
teczki itp.) należy przechowywać wyłącznie w szatni dla

pracowników.. § 18.1. Pracownicy zakładu

(pracowni), j~k też inne
sekcyjni!, ' obowiązani są przed
we:jŚCiemWłożyć ' fartuch i kalosze przeznaczone tylko do
llŻytku' n'a sali seksyjnej, a po opuszczeniu sali zdjąć fartuch
i kaYosie o~az umy~ ręce.
'
o'śoby

wćhódzące

na

salę

"

'.:

..

# ••

~

-

pziennik Ustaw Nr 17 .

. .2; . Nie· wolno przenosić do~sa1i sekcyjnej jakichkolwiek .
przedmiotów poza przedmi'otami hiezbędnymi do przeprowadzenia badań oraz dokumentacją.
W

razie skaleczenia się podczas wykonywania sekcji
pracownik obowiązany jest : niezwło,cznie ' przerwać
pracę. Przystąpienie do sekcji mnże-:n astąp i ć po całkowitym
zagojeniu rany, a w . szczególnych wypadkach po pełnym
zabezpieczeniu!ilny pi-żed przenikaniem do ' niej jakichkolwiek substancji.
. 3.

zwłok,

4. Po.· zakończeniu . sekcji pracownicy są obowiązani
najpierw w rę~awiczkach, a następnie po ich zdję
ci,u, używając wyłącznie mydła płynnego ze zbiornika uru~
chamianego pedałem nożnym. Osuszanie rąk powinno odbywać się za pomocą suszarki elektrycznej.

myć ręce

5. W razi.e wykonywania sekcji zwłok osób zmarłych
zakaźną, pracownicy obowiązani są zachować
środki . ostrożności odpowiednie dla .danej jednostki · chorobowej.

na

Poz.

174 -

chorobę

§ 19. 1. Wstęp do saU sekcyjnej dozwolony jest ty.lko
pracownikom za.kładu orazza:nteresowanym lekarzom,pielęgni arkom i osobom odbywającym ćwiCzenia i zajęcia praktyczne. ,
'

·2. Wstęp do kostnicy dozWolony jest tyIko pra'c ownikom zakładu i przedsiębiorstw pógrzebowych. .
3: Wstęp do pomieszczenia służącego do · wydawania
jest · dozwolony pracownikom zakładu i przedsię
biorstw pogrzebowych oraz rodzinie zmarłego.
zwłok'

§ 20. Wymagania określone w § ~19 odnoszą- się . do:
l) ws'zystkicIi pomieszczeń wchodzących w skład ' pro~ek
tury lub zakładu anatomiipatologicżnej, jeżeli w danym
przepisie jest mowa 9 zakładzie, lub ./,
-.,
.
2) do pracowni h istopatolog icznych .i histochemicznych ńie
zależnie qd tego, czy "'pracownie te wchodzą w ; skład
prosektmy lub zakladu anatomii patologicznej, jeżeli w
danym przepisie jest mow,a o pra'cowni, lub
3) określonego w danym przepiSie rodzaju" pomi eszczeń
. ~chodzącyc,h w sk'ład zakładu hib pracowni. .'
§ 21. Dla każdego -stanowiska pracy powinna być ustalonaprzez kierownika zakładu (pracowni) szczegółowa instrukcja w zakresie bezpieczeńs,twa i higieny pracy na 4 anym stanowisku; instrukcja ta powinna być wywieszona na
widocznym ;miejscu. ·
.
§ 22. L Wojewódzcy ins.pektorzy sanitarni (inspektorzy ~
sanitarni miast wyłączonych z województw) po porozumieni'u
s i ę z inspektorami pracy mogą, w wypadkach uzasadni0I!ych ' .
warunkami zakładu, zezwolić na odstę.pstwa od wymagań
-ustalonych w rozporządzeniu pod wanłrikiem zapewnienia w .
inny sposób należytego stanu bezpie'~zeństwa i higieny pracy
zakładzie (pracowni).
.
2. Zezwolenia na odstępstwa,-.od wymagań określonych
Vf § 2, 3, 4, 5 i 6 i?ogą dotyczyć wyłączn i e zakładów (pracowni) istniejących w dniu wejścia · w życie rozporządzenia:

w

Rozporządzenie wchodzi ' w ~ycie z dniemogło-

§ 23;
szenia.

Minister Zdrowia i Opi~kiSpołecznej:, M. $1iwińskI
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bSW1ADCZENIE RZĄDOWE
'Z

dnia 6. kwietnia 1972 r.

w sprawie przyjęcia przez Fidżi Konstytucji SwlatoweJ Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku
! dnia 22 lipca 1946 r •.
Podaje SIę niniejszym do wiadomości, że zgodnie zarty'-Zgodnie . z artykułami 41 79 Konstyty:cji Fidżi w dniu
lit. bl KonstytucjiSwiatowej Organizacji Zdrowia, złoż.enia dokUlnentu przyjęcia stalo się stroną powyższej
'podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. (Dz. U. konstytuCji oraz ' członkiem Swiatowej Organizacji Zdrowia.
'Z 1948 r. Nr 61, poz. 477), z'Jstał- złożony przez Fidżi Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych '.
Minister. Spraw Zagranicznych:
Olszowski
dnia l stycznia 1972 ' r. dokument przyjęcia ' powyższej
konstytucji.
.
kułem 79

S:
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bSWIADCZENIE RZĄDOWE
'Z

dnia 6 kwietnia 1972 r •.'

W sprawie przyjęcia Kataru, Bahrajnu, Bhutanu, Omanu i Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabsklcb do Organizacji

Narodow Zjednoczonych.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art ykul~m 4 Karty Narodów Zjednoczonych, sporządzónej w San
Francisco dnia 26 czerwca 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 23,
poz. 90), naątępujące państwa zostały przyjęte ' w poczet
.członków Organizacji Narodów Zjednoczonych: .
Katar • • O l i , • ; ; • dnia 21 września
1971 r.,
Bahrajn ! • • i ! ! i i i dnia 2ł września
.1971 r.,

Bhutan
Oman.
Państwo

.

... .
.Zjednoczonych
. . . . . .•
i

1i

Emiratów Arabskich

i

;

dnia
. dnia
7

21

września

października

1971 r"
1971 r.,
1971 r • .

dnia 9_ grudnia "
\...

Minister Spraw Zagranicznych: S. OlszowskI

