
Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy w zak∏adach przemys∏u spi-
rytusowego.

§ 2. Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe i la-
boratoryjne wyposa˝a si´ w oÊwietlenie awaryjne ze
êród∏em zasilania, w∏àczajàce si´ automatycznie
w czasie nie d∏u˝szym ni˝ 5 sekund (s) od wystàpienia
przerwy w dop∏ywie energii elektrycznej. 

§ 3. Maszyny i inne urzàdzenia techniczne, przy ob-
s∏udze których istnieje niebezpieczeƒstwo poparzenia,
wyposa˝a si´ w ochronnà izolacj´ cieplnà lub os∏ony
termoizolacyjne. 

§ 4. 1. Urzàdzenia ciÊnieniowe i zbiorniki, niezale˝-
nie od kontroli dokonywanej przez pracowników dozo-
ru technicznego, kontroluje si´ pod wzgl´dem dopusz-
czalnego, maksymalnego ciÊnienia roboczego, wska-
zywanego przez manometry zainstalowane na tych
urzàdzeniach i zbiornikach.

2. Na manometrach zainstalowanych na zbiorni-
kach i urzàdzeniach ciÊnieniowych oznacza si´ do-
puszczalne maksymalne ciÊnienie robocze tych zbior-
ników i urzàdzeƒ ciÊnieniowych.

§ 5. Maszyny i inne urzàdzenia techniczne z ele-
mentami wirujàcymi wyposa˝a si´ w os∏ony. 

§ 6. Pulpity sterownicze instalacji rektyfikacyjnych,
odwadniajàcych i stacji wyparnych wyposa˝a si´
w oÊwietlenie o nat´˝eniu co najmniej 300 luksów (lx).

§ 7. Sterowanie zaworami odcinajàcymi odbywa
si´ ze stanowiska obs∏ugi tych zaworów, a w urzàdze-
niach automatycznych — ze stanowiska sterowania
tymi urzàdzeniami.

§ 8. 1. W pomieszczeniach, w których w trakcie pro-
cesu technologicznego dochodzi do wydzielania si´:

1) py∏ów i par substancji, wymienionych w wykazie
wartoÊci najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ che-

micznych i py∏owych czynników szkodliwych dla
zdrowia w Êrodowisku pracy, okreÊlonych w prze-
pisach dotyczàcych najwy˝szych dopuszczalnych
st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdro-
wia w Êrodowisku pracy,

2) substancji palnych

— kontroluje si´ zawartoÊç tlenu oraz st´˝enie tych
py∏ów i substancji w powietrzu.

2. Niezale˝nie od kontroli, o której mowa w ust. 1,
pomieszczenia te wyposa˝a si´ w system wentylacji
awaryjnej, uruchamiany z zewnàtrz i od wewnàtrz
tych pomieszczeƒ, o wydajnoÊci zapewniajàcej co naj-
mniej 10-krotnà wymian´ powietrza w ciàgu godziny.

3. Oceny zagro˝enia wybuchem w obiektach,
w których znajdujà si´ pomieszczenia, o których mo-
wa w ust. 1, i na terenach przyleg∏ych do tych obiek-
tów oraz klasyfikacji stref zagro˝enia wybuchem
w tych obiektach i terenach dokonuje si´ zgodnie
z przepisami o ochronie przeciwpo˝arowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów.

§ 9. Procesu fermentacji alkoholowej dokonuje si´
w kadziach fermentacyjnych, wyposa˝onych w insta-
lacj´ do odprowadzania dwutlenku w´gla na zewnàtrz
budynku.

§ 10. Kadzie fermentacyjne, urzàdzenia propaga-
cyjne, aparaty odp´dowe, rektyfikacyjne i odwadniajà-
ce wyposa˝a si´ w urzàdzenia zabezpieczajàce przed
powstawaniem podciÊnienia oraz w zawory bezpie-
czeƒstwa. 

§ 11. Aparaty odp´dowe i rektyfikacyjne, wysala-
cze soli, zestawialniki do produkcji wódek oraz zbiorni-
ki na destylaty i alkohole wyposa˝a si´ w system od-
powietrzania z zabezpieczeniem ogniowym.

§ 12. Mieszanie fuzli ze Êrodkami odwadniajàcymi
odbywa si´ w sta∏ym rurociàgu.

§ 13. Rozdrabnianie surowców pylistych stosowa-
nych do produkcji wódek oraz suszonych dro˝d˝y od-
bywa si´ w oddzielnym pomieszczeniu w sposób
uniemo˝liwiajàcy przedostawanie si´ py∏ów na ze-
wnàtrz tego pomieszczenia. 

§ 14. Urzàdzenia do nape∏niania, zamykania i ety-
kietowania opakowaƒ szklanych wyposa˝a si´ w:

1) os∏ony chroniàce pracowników przed rozpryskiem
szk∏a z zastosowaniem czujników powodujàcych
wy∏àczenie urzàdzenia przy otwartych os∏onach; 

2) dwa wy∏àczniki awaryjne umieszczone w dost´p-
nych miejscach.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy w zak∏adach przemys∏u spirytusowego

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407.



§ 15. 1. Urzàdzenia do przeÊwietlania opakowaƒ
szklanych ustawia si´ w sposób niepowodujàcy
olÊnienia wzroku pracowników.

2. Wykonywanie czynnoÊci przez pracowników na
stanowiskach do przeglàdania opakowaƒ szklanych
nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 2 godziny w ciàgu jednej
zmiany roboczej.

§ 16. Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe,
laboratoryjne lub inne pomieszczenia, w których mo-
˝e powstawaç st∏uczka szklana, wyposa˝a si´ w po-
jemniki do gromadzenia szk∏a.

§ 17. Otwory kontrolne i monta˝owe myjki do bu-
telek podczas pracy powinny byç szczelnie zamkni´te.

§ 18. 1. Zamkni´tà kadê fermentacyjnà albo zbior-
nik do przechowywania alkoholu etylowego lub wó-
dek wyposa˝a si´ w jeden w∏az i system odpowietrza-
nia z zabezpieczeniem ogniowym.

2. W czasie wykonywania czynnoÊci przez pracow-
ników w kadziach fermentacyjnych albo w zbiorni-
kach, o których mowa w ust. 1, w∏azy powinny byç
otwarte.

3. Pracownicy w czasie wykonywania czynnoÊci
w kadziach fermentacyjnych albo w zbiornikach stosu-
jà narz´dzia nieiskrzàce.

§ 19. Zbiorniki wolno stojàce, o wysokoÊci co naj-
mniej 2 metrów (m), z wy∏àczeniem kadzi drewnia-
nych i zbiorników z w∏azami bocznymi, wyposa˝a si´
w drabiny metalowe, trwale zamocowane i usytuowa-
ne wewnàtrz i na zewnàtrz zbiornika, przy jego gór-
nym w∏azie. 

§ 20. 1. Lampy sterylizujàce laboratoria mikrobio-
logiczne w∏àcza si´ i wy∏àcza na zewnàtrz tych po-
mieszczeƒ.

2. Pracowników wykonujàcych czynnoÊci w labo-
ratoriach, o których mowa w ust. 1, chroni si´ przed
promieniowaniem ultrafioletowym przez stosowanie
Êrodków ochrony indywidualnej.

§ 21. Usuwania z wyparki lub z jej elementów
grzejnych wywaru melasowego dokonuje si´ po od∏à-
czeniu dop∏ywu pary grzejnej do tego urzàdzenia. 

§ 22. Przy obs∏udze urzàdzenia do spalania wywa-
ru melasowego, z zainstalowanym kot∏em do odzyski-
wania ciep∏a o mocy cieplnej przekraczajàcej 50 kilo-
watów (kW), co najmniej jeden z pracowników obs∏u-
gujàcych to urzàdzenie na ka˝dej zmianie roboczej po-
winien posiadaç uprawnienia palacza kot∏owego.

§ 23. Usuwanie w´gla wywarowego z pieca i jego
wywóz na sk∏adowisko odbywa si´ mechanicznie.

§ 24. Aparaty odp´dowe do przerobu alkoholu ety-
lowego, aparaty rektyfikacyjne do wyrobu alkoholu
etylowego oraz przewody do transportu alkoholu ety-
lowego lub jego par wyposa˝a si´ w urzàdzenia do od-
prowadzania ∏adunków elektrycznoÊci statycznej.

§ 25. Urzàdzenia i instalacje elektryczne znajdujàce
si´ w przestrzeniach zagro˝onych wybuchem, w któ-
rych st´˝enie substancji palnych w powietrzu, okreÊlo-
ne w Polskich Normach, jest zawarte w przedziale dol-
nej i górnej granicy wybuchowoÊci, powinny byç wy-
konane i u˝ytkowane w sposób zapewniajàcy bezpie-
czeƒstwo pracy w tych przestrzeniach.

§ 26. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Przemys∏u
Spo˝ywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1969 r. w spra-
wie bezpieczeƒstwa i higieny pracy w zak∏adach prze-
mys∏u spirytusowego (Dz. U. Nr 20, poz. 150).

§ 27. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich oÊrodków doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 paê-
dziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 251, poz. 2507) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Nazwy i siedziby wojewódzkich oÊrodków do-
radztwa rolniczego sà okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 2. Ramowy statut wojewódzkich oÊrodków do-
radztwa rolniczego jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433).


