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

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy w zak∏adach wyprawiajàcych
skóry surowe.

§ 2. 1. W zak∏adach, o których mowa w § 1, prace
zwiàzane z podawaniem i odbiorem skór z maszyn i in-
nych urzàdzeƒ technicznych stosowanych przy garbo-
waniu skór powinny byç w miar´ technicznych mo˝li-
woÊci zmechanizowane.

2. Maszyny i inne urzàdzenia techniczne wykonujà-
ce powtarzalne operacje wsz´dzie tam, gdzie jest to
mo˝liwe do zastosowania lub wynika z procesów tech-
nologicznych, powinny byç ∏àczone w samoczynne cià-
gi technologiczne.

§ 3. 1. Transport surowców, pó∏fabrykatów i wyro-
bów gotowych oraz innych materia∏ów niezb´dnych
przy wyprawianiu skór powinien odbywaç si´ z zasto-
sowaniem urzàdzeƒ ograniczajàcych prac´ r´cznà pra-
cowników.

2. Pasy komunikacyjne wewnàtrz hal produkcyj-
nych nale˝y wy∏o˝yç materia∏ami odpornymi na od-
dzia∏ywanie stosowanych substancji chemicznych.

§ 4. 1. Magazynowanie skór surowych, jak równie˝
ich cz´Êci, powinno odbywaç si´ w ch∏odnych i prze-
wiewnych magazynach oddzielonych od pozosta∏ych
pomieszczeƒ produkcyjnych w sposób zabezpieczajà-
cy otoczenie przed ucià˝liwymi wyziewami.

2. Magazynowanie i sk∏adowanie skór surowych
nale˝y prowadziç zgodnie z zasadami opracowanymi
przez pracodawc´ w instrukcji bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy.

§ 5. Pomieszczenia, w których magazynowane
i sk∏adowane sà skóry surowe, powinny odpowiadaç
nast´pujàcym wymaganiom:

1) sk∏adowanie skór wysuszonych powinno odbywaç
si´ w pomieszczeniach o g∏adkiej, utwardzonej po-
wierzchni,

2) sk∏adowanie skór surowych konserwowanych me-
todà solenia powinno odbywaç si´ w pomieszcze-
niach o g∏adkich Êcianach i posadzkach o po-
wierzchni ∏atwo zmywalnej, zapobiegajàcej poÊli-
zgom, i pokrytych materia∏ami odpornymi na dzia-
∏anie soli kuchennej oraz Êrodków dezynfekcyj-
nych,

3) pomieszczenia powinny byç zabezpieczone przed
mo˝liwoÊcià przedostania si´ owadów do wn´trza
i przed nadmiernym nas∏onecznieniem,

4) magazyn powinien byç co najmniej raz w roku de-
zynfekowany.

§ 6. Wyprawianie i uszlachetnianie skór powinno
odbywaç si´ w wydzielonych pomieszczeniach pro-
dukcyjnych.

§ 7. 1. Pomieszczenia do przygotowywania sub-
stancji chemicznych do wyprawiania, uszlachetniania
i lakierowania skór powinny byç oddzielone od pozo-
sta∏ych pomieszczeƒ.

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, nie po-
winny byç pomieszczeniami przejÊciowymi oraz nie
powinny byç wykorzystywane do czynnoÊci innych ni˝
do przygotowania substancji chemicznych przeznaczo-
nych do wyprawiania, uszlachetniania i lakierowania
skór.

§ 8. 1. W pomieszczeniach do wyprawiania i uszla-
chetniania skór nale˝y zainstalowaç urzàdzenia wenty-
lacyjne w taki sposób, aby kratki lub ssawy wyciàgów
miejscowych umieszczane by∏y przy stanowisku du˝e-
go odparowania wody i roztworów lub êróde∏ zapyle-
nia.

2. Wentylacj´ wywiewnà miejscowà nale˝y stoso-
waç w szczególnoÊci:

1) w magazynach substancji chemicznych,

2) w pomieszczeniach wykoƒczalni,

3) przy urzàdzeniach otwartych, w których przeprowa-
dza si´ procesy, podczas których wydzielajà si´
szkodliwe opary,

4) przy maszynach i innych urzàdzeniach technicz-
nych wydzielajàcych py∏.

§ 9. Maszyny do strzy˝enia i czesania skór futerko-
wych powinny byç wyposa˝one w urzàdzenia odpyla-
jàce.

§ 10. Odpylanie skór podczas szlifowania powinno
byç wykonywane na stanowiskach pracy wyposa˝o-
nych w instalacj´ odpylajàcà.

§ 11. Opró˝nianie urzàdzeƒ wychwytujàcych py∏y
i w∏osie w maszynach stosowanych do odpylania
i strzy˝enia skór futerkowych oraz do odpylania szlifo-
wanych skór licowych powinno odbywaç si´ po ich
uprzednim unieruchomieniu.

§ 12. 1. Uruchomienie urzàdzeƒ technicznych ob-
s∏ugiwanych zespo∏owo powinno byç poprzedzone
kontrolà obecnoÊci pracowników na wyznaczonych
stanowiskach pracy i ostrze˝eniu ich odpowiednim sy-
gna∏em.

2. Kontrol´ obecnoÊci pracowników, o której mowa
w ust. 1, przeprowadza osoba uprawniona do urucha-
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miania urzàdzeƒ technicznych lub wyznaczona przez
pracodawc´.

§ 13. Zbiorniki otwarte, cytroki, kadzie i mieszalniki
poziome powinny mieç górne kraw´dzie co najmniej
na wysokoÊci 1,10 m nad poziomem pod∏ogi (podestu)
lub nale˝y je zabezpieczyç barierkà do tej wysokoÊci.

§ 14. 1. Przed przystàpieniem do za∏adunku lub roz-
∏adunku skór z b´bna garbarskiego nale˝y dok∏adnie
zmyç posadzk´ przed w∏azem b´bna.

2. Podczas za∏adunku i roz∏adunku skór z b´bna
garbarskiego oraz podczas wykonywania kontroli jako-
Êci wyprawianych skór b´ben nale˝y zabezpieczyç
przed przypadkowym jego przechyleniem i niezamie-
rzonym jego uruchomieniem.

3. Je˝eli otwór b´bna garbarskiego, o którym mo-
wa w ust. 2, usytuowany jest na wysokoÊci powy˝ej
1,50 m od pod∏ogi, do bezpiecznego wykonania za∏a-
dunku i roz∏adunku skór nale˝y stosowaç odpowiedni
pomost.

§ 15. Przy urzàdzeniach s∏u˝àcych do oczyszczania
skór z mi´sa i t∏uszczu powinny znajdowaç si´ zbiorni-
ki na odpady. Odpady powinny byç systematycznie od-
prowadzane do miejsca ich zak∏adowego sk∏adowania.

§ 16. 1. Podczas suszenia skór nale˝y:

1) do zawieszania lub zdejmowania skór z drà˝ków
umieszczonych na górnych poziomach suszarni
stosowaç sprz´t umo˝liwiajàcy prac´ na tej wyso-
koÊci,

2) w suszarniach tunelowych zawieszaç skóry na ha-
kach, u˝ywajàc Êrodków ochrony indywidualnej
d∏oni,

3) resztki kleju u˝ywanego do przyklejania skór na p∏y-
tach i innych materia∏ach usuwaç z pod∏ogi lub po-
mostów na bie˝àco,

4) przesuwaç lub opuszczaç hermetycznà pokryw´
w suszarni pró˝niowej po uprzednim zasygnalizo-
waniu i upewnieniu si´, ˝e pracownicy wyg∏adza-
jàcy skóry na p∏ycie zakoƒczyli swoje czynnoÊci.

2. Niedopuszczalne jest wchodzenie na drà˝ki dol-
nego poziomu z zawieszonymi skórami w celu zdejmo-
wania skór z drà˝ków lub zawieszania skór na drà˝kach
górnego poziomu.

3. Suszenie skór zwil˝onych substancjami toksycz-
nymi nale˝y prowadziç przy intensywnej wentylacji
wywiewnej pomieszczenia suszarni, zgodnie z instruk-
cjà bezpieczeƒstwa i higieny pracy, opracowanà przez
pracodawc´.

§ 17. Rozpuszczanie, dozowanie i inne czynnoÊci
z substancjami chemicznymi w postaci ∏atwo pylàcego
proszku powinno odbywaç si´ w sposób niepowodu-
jàcy pylenia oraz z u˝yciem Êrodków ochrony indywi-
dualnej dróg oddechowych.

§ 18. Rozprowadzanie siarczku sodu, brzeczek i in-
nych substancji chemicznych do otwartych zbiorni-
ków, cytroków i b´bnów garbarskich powinno odby-

waç si´ za pomocà rurociàgów odpornych na dzia∏anie
stosowanych ∏ugów i kwasów.

§ 19. W przypadku prowadzenia w b´bnach garbar-
skich procesów technologicznych, podczas których
wydzielajà si´ gazy stwarzajàce zagro˝enie dla ˝ycia
i zdrowia, przed roz∏adowaniem b´bnów nale˝y wyko-
naç czynnoÊç odgazowania poprzez pozostawienie
otwartego w∏azu b´bna przez okres co najmniej 30 mi-
nut z jednoczesnym uruchomieniem urzàdzeƒ do wen-
tylacji wywiewnej pomieszczenia.

§ 20. Czyszczenie zbiorników zag∏´bionych, stu-
dzienek, kanalizacji i osadników nale˝y wykonywaç
zgodnie z instrukcjà bezpieczeƒstwa i higieny pracy,
opracowanà przez pracodawc´.

§ 21. 1. Odt∏uszczanie lub czyszczenie skór z zasto-
sowaniem rozpuszczalników organicznych powinno
odbywaç si´ w hermetycznie zamkni´tych aparatach,
w oddzielnych pomieszczeniach, wyposa˝onych
w wentylacj´ wywiewnà.

2. Niedopuszczalne jest u˝ywanie do odt∏uszczania
skór benzyny, dwusiarczku w´gla, chloroformu i eteru
etylowego.

3. Odparowanie rozpuszczalników ze skór odt∏usz-
czanych lub czyszczonych przy u˝yciu rozpuszczalni-
ków organicznych w aparatach, o których mowa
w ust. 1, powinno byç ca∏kowite i wykluczajàce dalsze
ich parowanie.

§ 22. Przygotowywanie apretur wykoƒczalniczych
i lakierów powinno odbywaç si´ w wydzielonym wenty-
lowanym pomieszczeniu zgodnie z instrukcjà bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy, opracowanà przez pracodawc´.

§ 23. 1. Natryskiwanie skór Êrodkami zawierajàcy-
mi rozpuszczalniki organiczne powinno odbywaç si´
w agregatach natryskowo-suszarniczych lub w kabi-
nach natryskowych zainstalowanych w oddzielnych
pomieszczeniach.

2. Pomieszczenia produkcyjne, w których zosta∏y
zainstalowane kabiny natryskowe i agregaty natrysko-
wo-suszarnicze, powinny byç wyposa˝one w urzàdze-
nia do wentylacji wywiewnej.

§ 24. W miejscach, w których podczas procesu
technologicznego mo˝liwe jest powstawanie ∏adun-
ków elektrycznoÊci statycznej, w szczególnoÊci przy
wykonywaniu prac natryskowych i szlifowaniu oraz
powstajàcych na skórzanych pasach transmisyjnych
lub elementach maszyn i urzàdzeƒ, nale˝y zastosowaç
si´ do wymagaƒ okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

§ 25. Traci moc rozporzàdzenie Ministrów: Opieki
Spo∏ecznej oraz Przemys∏u i Handlu z dnia 7 maja
1937 r. o higienie i bezpieczeƒstwie pracy w zak∏adach
wyprawiajàcych skóry (Dz. U. Nr 53, poz. 419).

§ 26. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
jednego miesiàca od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 20,
który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia
og∏oszenia, oraz § 10 i § 23, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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