
3. W´˝e doprowadzajàce gaz do pistoletów, o któ-
rych mowa w ust. 2, powinny byç wyposa˝one w od-
powiednie urzàdzenie zabezpieczajàce przed cofni´-
ciem si´ p∏omienia do butli lub instalacji.

4. Niedopuszczalne jest podczas metalizacji natry-
skowej czerpanie acetylenu bezpoÊrednio z wytwornic
acetylenowych.

§ 36. 1. Stanowisko pracy, na którym odbywa si´
metalizacja natryskowa, powinno byç wyposa˝one
w instrukcj´ bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, powinna okre-
Êlaç:

1) specyfik´ materia∏ów stosowanych do metalizacji
natryskowej i technologi´ procesu oraz wymagane
Êrodki ochrony indywidualnej;

2) zasady obs∏ugi, konserwacji oraz kontroli urzàdzeƒ
u˝ywanych w procesie metalizacji natryskowej
oraz przy pracach przygotowawczych.

§ 37. 1. Metalizacja natryskowa cynkiem, niklem,
chromem, kadmem i ich stopami lub zwiàzkami che-
micznymi powinna byç prowadzona wy∏àcznie w po-
mieszczeniach przeznaczonych do tego celu i wyposa-
˝onych w wentylacj´ nawiewno-wywiewnà.

2. Pracownicy wykonujàcy metalizacj´ natryskowà
metalami wymienionymi w ust. 1 powinni byç wypo-
sa˝eni w Êrodki ochrony indywidualnej przeznaczone
dla metalizatorów, w szczególnoÊci w:

1) izolujàcy sprz´t ochrony uk∏adu oddechowego;

2) kombinezon, r´kawice i obuwie ochronne, zabez-
pieczajàce pracownika przed czàsteczkami rozto-
pionego metalu i innymi czynnikami goràcymi oraz
przed py∏em;

3) ochronniki s∏uchu, w przypadku gdy he∏m lub kap-
tur powietrzny nie zosta∏ w nie wyposa˝ony.

§ 38. Niedopuszczalne jest podczas pracy pistoletu
p∏omieniowego lub regulacji nat´˝enia przep∏ywu ga-
zów kierowanie strumienia pracujàcego pistoletu
w kierunku butli gazowych oraz zbli˝anie si´ do butli
gazowych z pracujàcym pistoletem na odleg∏oÊç
mniejszà ni˝ 4 m.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

§ 39. Tracà moc rozporzàdzenia:

1) Ministrów: Pracy i Opieki Spo∏ecznej, Zdrowia,
Przemys∏u Ci´˝kiego i Przemys∏u Lekkiego z dnia
3 paêdziernika 1951 r. w sprawie bezpieczeƒstwa
i higieny pracy przy metalizacji natryskowej (Dz. U.
Nr 53, poz. 374);

2) Ministrów: Pracy i Opieki Spo∏ecznej, Zdrowia,
Przemys∏u Lekkiego, Przemys∏u Ci´˝kiego oraz ˚e-
glugi z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy przy stosowaniu dmucha-
wek piaskowych (Dz. U. Nr 42, poz. 382);

3) Ministrów: Pracy i Opieki Spo∏ecznej, Górnictwa
i Energetyki, Przemys∏u Ci´˝kiego, Przemys∏u Lek-
kiego, Przemys∏u Rolnego i Spo˝ywczego, ̊ eglugi,
Komunikacji, Zdrowia oraz Budownictwa z dnia
12 wrzeÊnia 1949 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy przy u˝yciu aparatów natryskowych
(Dz. U. Nr 54, poz. 420).

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

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych wyrobów w∏ókienniczych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 wrzeÊnia
2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagra-
nicà, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia si´ auto-
matycznà rejestracj´ w przywozie na polski obszar cel-
ny niektórych wyrobów w∏ókienniczych, polegajàcà na
rejestracji przez organ celny przywozu towarów wy-
mienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Go-
spodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2004)
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie w´gla.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 wrzeÊnia
2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagra-
nicà, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia si´ auto-
matycznà rejestracj´ w przywozie na polski obszar cel-
ny w´gla, polegajàcà na rejestracji przez organ celny
przywozu towarów wymienionych w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Go-
spodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).


