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§ 36. Urządzenia do mycia opakowań szklanych po
winny być wyposażone w: 

1) termometry alkoholowe i manometry, z oznaczony
mi dopuszczalnymi roboczymi wartościami tempe
ratury i ciśnienia, 

2) instalację elektryczną spełniającą wymagania sto
sowne do stopnia zagrożenia porażeniowego. 

§ 37.1. Stanowiska pracy do przeglądania opako
wań szklanych powinny być wyposażone w krzesła 
obrotowe z regulowaną wysokością siedziska i opar
cia lędźwiowego, a czas pracy na tych stanowiskach 
nie powinien przekraczać 2 godzin w ciągu jednej 
zmiany. 

2. Oświetlenie stanowiska, o którym mowa w ust. 1, 
powinno zapewniać właściwe warunki pracy wzroko
wej, a w szczególności nie może powodować olśnienia 
wzroku pracownika. 

§ 38.1. Maszyna etykietująca powinna być wyposa-

żona w automatyczną blokadę uniemożliwiającą 
otwarcie osłon głowicy w czasie jej pracy. 

2. W czasie pracy pompy podającej klej na wałek 
etykieciarki nie należy wkładać ręki do pojemnika z kle
jem. 

§ 39. Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe 
powinny być wyposażone w apteczkę pierwszej pomo
cy, zaopatrzoną w stosowny do potrzeb zestaw środ
ków medycznych. 

§ 40. Traci moc rozporządzenie Ministra Przemysłu 
Spożywczego i Skupu z dnia 24 lutego 1966 r. w spra
wie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach prze
mysłu olejarskiego (Dz. U. Nr 12, poz. 74). 

§ 41. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
w z. J.J. Pilarczyk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 30 kwietnia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców 
prawnych i aplikantów radcowskich. 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r. 
Nr 33, poz. 175 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postę
powania dyscyplinarnego 'Ń stosunku do radców 
prawnych i aplikantów radcowskich (Dz. U. Nr 27, 
poz. 138 i z 1991 r. Nr 98, poz. 436) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

1) w § 48 w ust. 2 wyrazy" Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej" zastępuje się wyrazami "Rzeczypospoli
tej Polskiej" oraz skreśla się wyrazy "prezesowi 
Państwowego Arbitrażu Gospodarczego"; 

2) w § 49: 
a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

,,0 okresie kary i terminie jej zakończenia rada 
zawiadamia właściwych prezesów sądu apela
cyjnego i wojewódzkiego oraz pracodawców 
ukaranego.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Karę pozbawienia prawa do wykonywania 

zawodu radcy prawnego, a w stosunku do 

aplikantów radcowskich - wydalenia z apli
kacji wykonuje rada okręgowej izby radców 
prawnych po otrzymaniu od przewodniczą
cego właściwego sądu dyscyplinarnego od
pisu prawomocnego orzeczenia dyscyplinar
nego. O treści orzeczenia dyscyplinarnego 
dziekan okręgowej izby radców prawnych 
zawiadamia właściwych prezesów sądu ape
lacyjnego i wojewódzkiego oraz pracodaw
ców ukaranego."; 

3) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Zryczałtowane koszty postępowania wynoszą 

w razie ukarania: 
1) karą upomnienia - od 300 do 500 zł, 
2) innymi karami - od 1000 do 3000 zł." 

§ 2. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia 
w życie rozporządzenia stosuje się koszty w wysokości 
dotychczas obowiązującej - do czasu prawomocnego 
zakończenia postępowania. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki 
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