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§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
2 dnia 16 grudnia 1912 r. w sprawie przekazania o(zecz
lllctwa w zakresie przestępstw i wykroczcli skarbowych 
organom administracji finansowej prezydiów rad narado
Hych stopnia powiatowego (Dz. U. Nr 55, poz. 377). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia z mocą od dnia l czer'wca 1975 r. 

Minister Finansów: H. Kisiel 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG 

z dnia 3 czerwca 1975 r. 

w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkankie. 

Na podsta wie art. 208 §3 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 [.- Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141) zarządza 

się, co następuje: 

§ l. Rozporządzenie obeśla warunki bezpiecżeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby 
szczotkarskie, zwanych dalej "zakładami". 

§ 2. 1. Pomieszczenia zakładów powinny mieć sku
teczną wentylację naturalną. Co najmniej 300/ 0 powierzchni 
okie n powinno być dostosowane do otwieraniil z poziomu 
podłogi, w tym lOn/o powi erzchni okien powinny stanowić 
górne wywietrzniki. 

2. Pomieszczenia produkcyjne, w których pracownicy 
mogą być narażeni na działanie substancji szkodl iwych 
dla zdrowia, powinny być wyposażo ne w mechaniczną 

wentylccję nawiewno-wywiewną, zapewniającą nieprzekra
czan ie ni1jwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji 
w powietrzu. 

3. Stanowiska pracy bezpośrednio narażone na dziala
nie wydzielających się par, gazów lub pyłów powinny być 
wyposażone Vł miejscową spraviną wentylację wywiewną. 

4. Podłogi powinny być równe, wykonane z materia
łów będących złym przewodnikiem ciepła, 'nie palnych, nie
nasiąkliwych i łatwo zmywalnych, a w pomieszczeniach, w 
których 9dbywają się procesy technologiczne określone w 
§ 5, powinny mieć odpowiednie nachylenie w kierunku ka
nałów , odpływowych. 

§ 3. L W pomieszczeniach, w których pracują niewi
domi,_ jak również w łączących się z nimi korytarzach oraz 
w pomieszczeniach higienicznosanitarl}-ych powinny być 

zJ.insŁalowane i . ~ltrzyman.e w stałej sprawności urządzenia 

ostrzegawcze (sygnalizacja dotykowa i dżwiękowa) .elo . 
przeciwdziałania czynnikom powodującym urazy. 

'2. Podłogi " w rń'iejsCachprzejść w pomieszczeniach, 
o których mowa w ust. 1, niezależnie od spełnienia warun- 
kówokreślonych w § 2 ust. 4, dla zapewnienia bezpieczeń
stw-,a poruszania się .niewir"lomychpowinny być pokryte 
chropowatą wykładziną, chroniącą przed poślizgiem, wy
czuwalną dotykiem stóp, odróżniającą je cd podstawowego 
podłoża. 

3. Źródła zayrozen wy padkowych na stanowiskach 
pracy powinny być zabezpieczone usłonamij na osłonach 

powinny być umieszczone tabliczki, wydrukowane pismem 
Braille'a, informlljące o zayrożeniu zdrowia lub życia w 
razie zdjęcia osłony w czasie pracy maszyny. 

§ 4. Zabrania s i ę używania otwartego ognia i palenia 
tytoniu w pomieszczen iach priJdukcyjnych i w magJZy
nach. Palenie tytoniu d opllszczalne jest tylko w pomiesz
czeniach przeznaczonych na , palarnie, przy zapewnieniu 
lO-krotnej wymi any powietrza na godzinę. 

§ 5. 1. Pomieszczenia , w których odby wa się mocze
nie, pranie, goto wanie i barwienie surowców pochodze nia 
roślinnego lub zWlerzqcego , powin'1y mieć ś c iany do wy
sokości 2 metrów pokryte ma!eridlem nienasiąkliwym, ła

two zmywalnym, odpornym na działanie środkÓw stoso
wany ch w procesie produ.kcyjnym. 

2. Urządzenia suszarnicze powinny być przystosow ane 
do pośredniego ogrzewania oraz powinny mieć osłony 

zabezpiecz[] jąceprze el nadmiernym promieniowaniem: 

3. Suszarnie p~Ze?nilCZOne dla wyrobów malowanych 
lub lakierowanych powinny spełniać wymagania jak dla 
pomieszczeó zagrożonych wybuchem. 

§ 6. , 1. W zakładach produkujących miotły ze słomy 
sorgo proces siarkowania tej słomy powinien odbywać się 
w odrębnym budynku (sidl"kowni) usytuowanym od stro
ny zawietrznej. a odległość otworów pomieszczeń siar
kowni od otworów innych pomieszczeó nie może być 

mniejsza niż 20 m. 

2. Komory gazoszczelne, w których, odbywa się pro
ces siarkowania słoniy sorgo, należy dokładnie wietrzY,t 
przed wyładowaniem słomy. 

3. Odpro~adzanie gazó\'l z komór sia~k:owni powin'no 
odbywać się za pomocą mechanicznego wyciągu wypro
wadzonego na dach budynku i uruchamianego z zewnętrz-
nej strony komory. _ ' 

4. Słom-a sorgo po siarkowa;iu powinna być przecho
wywana co najmniej przez 48 godzin w przewiewnych po
mieszczeriiach. 
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5. Przy pracy związanej z siarkowaniem oraz usuwa
niem słomy sorgo po siarkowaniu pr acownicy powinni sto
sować środki ochrony osob istej dróg oddechow ych. 

§ 7. 1. Mieszanie i czesa nie surowcó w szc zotkarskich 
pc winno odbywać się w oddzie ln ym pomle sL czcniu. 

2. Podczas czesania włók i e n roślinny ch p rdcowllicy 
powinni stosować środki ochrony osobis tej dróg oddecho
w y ch. 

3. Po zakończeniu pracy grzebien ie d o rę cznego cze
sania surowca należy zabezpieczyć osłoną. 

4. W czasie ruchu miesza dła mechaniczneg o zab ronio
ne je st ręczne usuwanie i przesuwa nie surowca. 

§ 8. 1. Uruchomienie gilo tyny mecha ni cznej przy cię
c iu surowcó w powinno następować oburącz. Nóż mecha
n iczny od strony spadających odciętych wiązek powinien 
mieć osłonę zabezpieczającą przed zbliżeniem palców d o 
noża. Odci ęte wiązki powinny być odbierane za pomocą 

przystos owa nego do tego celu urządzenia. 

2. Przy posługiwaniu się gilotyną ręczną jedna ręka 
powinna dociskać urządzenie zaciska jące wiązkę surowca, 
a druga prowadzić dżwignię noża. Urządzen i e śc'iskające 
s urowiec powinno być umieszczone w bezpośredniej blis
kości n oża , spełniając tym samym rolę osłony od strony 
poda wania surowca. 

§ 9. 1. Do podgrzewania kalafonii lub lepiku przy wy
r ob ie szczotek i pędzli nie wolno stosować otwartego 
ognia. 

2. Stanow isko pracy do wklejania pęczków surowca 
w oprawki (obsadzania szczotek i pC;dzli) powinno mieć 

nisko umieszczony okap mechanicznego' wyciągu powie
trza. 

3. Do cięcia nici należy stosować noże jednostronn ie 
os trzone, które należy przechowywać w futerałach. Poza 
stanowiskiem pracy nie wolno porusza€: się z nożami. 

4. W pom ieszczeniu, w którym odbywa się wklejanie 
pęczków surowca w oprawki, wolno przechowywać zapas 
spoiwa tylko na jedną zmianę pracy. 

§ 10. Przy wyrobie szczotek kręconych w €Jrucie umo
cowan ie drutu w uchwycie . maszyny do skręcania po win
no uni emożliwić jego wyrwanie. Zaczep końca drutu po
winien m ieć urządzenie ograniczające długość skrętu. 

§ 11. W cz il s le pracy automatów i półautomatów do 
prodllkcji szcżolek nie wolno man i pulować przy ' głowicach. 
W .i ertla automatów i półautomatów powinny być osłonięte . 
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§ 12. Piaskowan ie i opalanie pC; dzli pi e rśc i en i o wych 

powin.no odbywać się w m ie jscu w ydz ie lonym z o\)ól ll ego 
p omieszcze n ia. 

§ U. I-'rzygot o w yw ćłnle k le jów tell olo wo lQr ll1 d lclehy
d o wy ch i inn yc h o WldŚ C iW (lScia c !J szk,)dllwy ch dla zd ro
wia po winno odb v w,lC S IC; w p,. llllleSlCZt>niu w ydzielonym 
do tego ce lu . 

§ 14 . I . Mag azyny s urowców oraz w yrobów gotowych 
p ow ir.ny być zlo kalizowane w oso bn ych po mie szczeniach. 

2. S ubstancje trujące n ależy pr zechowy wać, OZTlćl czać 

i st osować zgodnie z odręb nymi przep isa m i. 

§ 15. Zakład obowiązany jes t mlee pomi e szczenia 
i urządzenia higienicznosan itdfne, określąIJe w odręb nych 

przep isach, dla prac o d użym stopn iu zabrudze nia. 

§ 16. Pracownicy powinni otrzymywać · środk i do 
utrzymania higieny osobistej zgodnie z nor mami us talo
nymi przez zaklad pracy. 

§ 17. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy 
bez odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobist e j , prze
widzianych dla danego stanowiska pracy , Zasady przydzie
lania pracownikom odzieży .ochronnej oraz d ostarcza nia 
odzieży roboczej regul ują odrębne przepisy. 

§ 18. Zakłady i ich oddziały powinny ~ieć punk
ty udzielania p ierwszej pomocy w razie wypadków i za
chorowań, wyposażone w apteczki i obslugiwane przez 
przeszkolonych pracowników. 

§ 19. 1. Pracowników niewidomych nię wolno zatrud
niać w lakierniach, stolarniach oraz przy ciC;ciu i obróbce 
surowców. 

2. Pracowników będących inwalidami, w tym rówrllez 
niewidomych, nie wolno zatrudniać przy pracach, które le
karz zakładowy uzna za niewskazane dla d dneg o pracow
nika. 

§ 20. 1. Zakłady opracują w ciągu trzech miesięc y od 
dnia wejścia w życie rozporządzenia szczegółowe instruk
cje dla każdego stanowiska pracy i d,)fęczą je za pokwi
towaniem pracownikom oraz" wywieszą przy k ai.d ym sta
nowisku pracy. 

2. Dla pracowników niewido mych instrukcja pnwin
na być wydrukowana pismem IJraille 'a oraz p rzeka za na 
słownie, a następnie znajomość je j prleplsów przez tych 
pracowników powinna być sprawdz ona prze z ki e rownika 
zakładu. 

§. 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem I pa ż

dziernika 1975 r. 

Min ister Handlu Wewnętrzneg o i, Usług:J. Guwry,siuk 

l. 


