
Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy przy produkcji mas w∏ókni-
stych, papieru i tektury oraz wyrobów z papieru, zwa-
nej dalej „produkcjà”.

§ 2. Instrukcje bezpieczeƒstwa i higieny pracy wy-
dawane przez pracodawc´ powinny zawieraç, oprócz
uregulowaƒ zawartych w odr´bnych przepisach, infor-
macje i wymagania dotyczàce post´powania, wynika-
jàce ze specyfiki zagro˝eƒ wyst´pujàcych podczas pro-
dukcji.

§ 3. Powierzchnie maszyn i urzàdzeƒ, z którymi mo-
gà mieç kontakt pracownicy, a ich temperatury w cza-
sie pracy przekraczajà 320 K (47°C), powinny byç os∏o-
ni´te w sposób uniemo˝liwiajàcy poparzenie.

§ 4. 1. Sposób uk∏adania surowców drzewnych do
produkcji oraz materia∏ów, pó∏fabrykatów i wyrobów
gotowych powinien uniemo˝liwiaç ich przemieszcza-
nie si´ w czasie sk∏adowania.

2. WysokoÊç stosów surowców drzewnych formo-
wanych przy u˝yciu urzàdzeƒ powinna byç dostosowa-
na do metod i warunków sk∏adowania oraz mo˝liwoÊci
technicznych tych urzàdzeƒ. WysokoÊç sk∏adowania
okreÊli pracodawca w stanowiskowej instrukcji bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy.

3. R´czne ∏adowanie surowców drzewnych na
Êrodki transportu dopuszczalne jest do wysokoÊci
1,5 m od poziomu terenu (pod∏ogi).

§ 5. 1. Âciany i pod∏ogi pomieszczeƒ produkcyj-
nych, w których wykonywana jest produkcja z wyko-
rzystaniem wody oraz odbywajà si´ procesy chemicz-
ne, powinny byç przystosowane do ich zmywania.

2. Pomieszczenia produkcyjne, w których mo˝e wy-
stàpiç rozlanie w szczególnoÊci masy w∏óknistej lub
papierniczej, cieczy warzelnych i innych, powinny byç
wyposa˝one w punkty czerpalne wody i oznakowane
informacjà o mokrej nawierzchni. Pod∏ogi w tych po-
mieszczeniach powinny byç wykonane ze spadkiem
w kierunku kana∏ów Êciekowych oraz z materia∏u za-
bezpieczajàcego przed poÊlizgiem.

3. Otwory i zag∏´bienia w pod∏ogach powinny byç
zakryte lub zabezpieczone oznakowanymi barierkami.

§ 6. Miejsca, w których znajdujà si´ wy∏àczniki urzà-
dzeƒ elektrycznych i sprz´t przeciwpo˝arowy, powinny
byç ∏atwo dost´pne i oznakowane.

§ 7. Pomieszczenia produkcyjne, w szczególnoÊci
te, w których usytuowane sà warzelnie, bielarnie i ko-
t∏ownie sodowe, powinny posiadaç co najmniej dwa
dodatkowe wyjÊcia ewakuacyjne.

§ 8. 1. Py∏y gromadzàce si´ w pomieszczeniach pro-
dukcyjnych powinny byç systematycznie usuwane
w sposób wykluczajàcy zagro˝enia wybuchowe i po˝a-
rowe.

2. Niedopuszczalne jest u˝ywanie spr´˝onego po-
wietrza do usuwania py∏ów z pomieszczeƒ, o których
mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Pomieszczenia produkcyjne, w których pod-
czas procesu technologicznego wydzielajà si´ szkodli-
we pary, dymy, cuchnàce i dra˝niàce wyziewy, powin-
ny byç wyposa˝one w urzàdzenia wentylacyjne, zgod-
nie z odr´bnymi przepisami.

2. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1,
powinny byç zainstalowane urzàdzenia kontrolno-po-
miarowe do monitorowania i sygnalizowania przekro-
czeƒ st´˝eƒ substancji szkodliwych w powietrzu.

3. W toku przeprowadzania procesów technolo-
gicznych, w szczególnoÊci w warzelniach, bielarniach
i r´balniach, w których mo˝e wystàpiç przekroczenie
najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia, kierowanie tymi proce-
sami powinno odbywaç si´ z kabin lub pomieszczeƒ
klimatyzowanych i wyciszanych.

§ 10. Po∏àczenia rurociàgów nie powinny znajdo-
waç si´ nad trasami komunikacyjnymi i stanowiskami
pracy, a je˝eli nie jest to mo˝liwe ze wzgl´dów tech-
nicznych, nale˝y zastosowaç urzàdzenia chroniàce
przed wyciekami z tych rurociàgów.

§ 11. Przelewy zbiorników powinny byç wyposa˝o-
ne w zabezpieczenia chroniàce pracowników przed ob-
laniem p∏ynami znajdujàcymi si´ w tych zbiornikach.

§ 12. Górne kraw´dzie otwartych zbiorników, kadzi
i mieszalników powinny byç zabezpieczone barierkà,
zgodnie z odr´bnymi przepisami.

§ 13. 1. Urzàdzenia stosowane do korowania su-
rowców drzewnych powinny byç wyposa˝one w os∏o-
ny chroniàce pracowników przed odpryskami kory i ka-
wa∏kami drewna.

2. Odbiór i transport kory z urzàdzeƒ, o których mo-
wa w ust. 1, powinien byç zmechanizowany.

3. Linie mechanicznej obróbki surowców w∏ókni-
stych powinny byç wyposa˝one w urzàdzenia do wy-
krywania metali.
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§ 14. Maszyny i urzàdzenia, w szczególnoÊci: krajar-
ki, kalandry, bobiniarki, przekrawacze, maszyny druku-
jàce, formujàce, nagniatajàce, wycinajàce i odcinajàce,
zszywarki, tygle dociskowe, powlekarki, Êcieraki brze-
gów, wielooperacyjne agregaty liniujàce, powinny od-
powiadaç wymaganiom odr´bnych przepisów.

§ 15. Górna kraw´dê rynny zsuwowej r´baka po-
winna znajdowaç si´ na wysokoÊci co najmniej
1,25 m od poziomu pod∏ogi lub podestu.

§ 16. Transport surowców drzewnych z zasobnika
r´baka powinien odbywaç si´ w sposób p∏ynny niepo-
wodujàcy zatorów.

§ 17. Wykonywanie w pomieszczeniach i przestrze-
niach zamkni´tych prac uznanych za szczególnie nie-
bezpieczne, w rozumieniu ogólnych przepisów bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy, wymaga pisemnego pozwo-
lenia pracodawcy.

§ 18. Pomosty i zabezpieczenia przy odwadniar-
kach mas w∏óknistych, maszynach papierniczych i ma-
szynach do produkcji tektury powinny byç wykonane
zgodnie z Polskimi Normami. Przy pomostach po-
przecznych dopuszczalne jest jednostronne zabezpie-
czenie por´czami.

§ 19. Walce odwadniarek mas w∏óknistych, maszyn
papierniczych, tekturniczych i przetwórczych powinny
byç wyposa˝one w os∏ony.

§ 20. Niedopuszczalne jest r´czne zaprowadzanie
wst´gi papieru w maszynie papierniczej, je˝eli pr´d-
koÊç maszyny przekracza 90 m/min, a odleg∏oÊç wa∏-
ków prowadzàcych suszniki od cylindrów suszàcych
w miejscach wejÊcia wynosi mniej ni˝ 0,12 m.

§ 21. 1. Stan techniczny kot∏a sodowego powinien
byç na bie˝àco kontrolowany przez osoby sprawujàce
kierownictwo i dozór nad eksploatacjà kot∏a, niezale˝-
nie od badaƒ wynikajàcych z przepisów o dozorze tech-
nicznym.

2. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1, powinny
byç ewidencjonowane w ksià˝ce eksploatacji kot∏a so-
dowego.

3. Urzàdzenie odprowadzajàce stop sodowy po-
winno byç wyposa˝one w zabezpieczenie chroniàce

pracowników przed poparzeniem odpryskami tego
stopu.

§ 22. 1. W zak∏adach wykorzystujàcych do produk-
cji chlor i jego zwiàzki oraz dwutlenek siarki i substan-
cje chemiczne w postaci gazowej, uznane za niebez-
pieczne, powinno byç zorganizowane pogotowie ra-
townictwa chemicznego.

2. W zak∏adach, o których mowa w ust. 1, powinny
byç opracowane instrukcje dotyczàce zasad post´po-
wania podczas po˝aru lub innego zagro˝enia chemicz-
nego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem wymagaƒ
w zakresie akcji ratowniczej przy usuwaniu skutków
awarii z chloranem sodu.

3. W zak∏adach, w których znajdujà si´ instalacje
technologiczne zawierajàce chlor, dwutlenek chloru
i dwutlenek siarki, powinny znajdowaç si´ w oznaczo-
nym i ∏atwo dost´pnym miejscu sprz´t, narz´dzia i ma-
teria∏y niezb´dne do usuwania i unieszkodliwiania
skutków awarii tych instalacji, a Êrodki ochrony indywi-
dualnej przeznaczone dla ratowników nale˝y umieÊciç
poza strefà mo˝liwego zagro˝enia.

§ 23. 1. Zbiorniki z ∏ugami i kwasami powinny byç
przykryte pokrywami.

2. Kondensaty z wyparek powinny byç odprowa-
dzane w sposób uniemo˝liwiajàcy przedostawanie si´
zawartych w nich substancji szkodliwych do pomiesz-
czeƒ produkcyjnych.

§ 24. 1. Transport, dozowanie i inne czynnoÊci
z u˝yciem wapna powinny odbywaç si´ w sposób za-
pobiegajàcy skutkom pylenia.

2. Odprowadzanie z gaÊników niegaszàcych si´
cz´Êci wapna powinno byç zmechanizowane.

§ 25. Traci moc rozporzàdzenie Ministra LeÊnictwa
i Przemys∏u Drzewnego z dnia 22 marca 1983 r. w spra-
wie bezpieczeƒstwa i higieny pracy w przemyÊle pa-
pierniczym (Dz. U. Nr 20, poz. 91).

§ 26. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: w z. H. Ogryczak
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Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady i tryb przyznawania nagrody
rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1—4
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujàcych niektórymi podmiotami prawny-
mi, zwanej dalej „ustawà”, kierujàcym podmiota-
mi, dla których minister w∏aÊciwy do spraw ∏àczno-


