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Poz. 1043
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z dnia 23 lipca 2009 r.

l

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania dotyczàce bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy:

5) substancja niebezpieczna i preparat niebezpieczny
— ka˝dà substancj´ spe∏niajàcà kryteria okreÊlone
w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r.
o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
Nr 11, poz. 84, z póên. zm.2));
6) szkodliwe czynniki chemiczne — czynniki chemiczne stwarzajàce zagro˝enie w rozumieniu definicji
zawartej w przepisach dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy zwiàzanej z wyst´powaniem
w miejscu pracy czynników chemicznych;

go

1) przygotowywaniu powierzchni, nak∏adaniu, wytwarzaniu i usuwaniu pow∏ok, wykonywanych
w procesach elektrolitycznych lub chemicznych,
zwanych dalej „procesem galwanotechnicznym”;

v. p

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych

2) magazynowaniu, transporcie wewn´trznym i innych czynnoÊciach z substancjami i mieszaninami
chemicznymi stosowanymi w procesie galwanotechnicznym.
2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) galwanizernia — pomieszczenie lub zespó∏
pomieszczeƒ, w których wykonywany jest proces
galwanotechniczny;

§ 2. 1. Niedopuszczalne jest przeznaczanie na galwanizerni´ pomieszczeƒ usytuowanych poni˝ej poziomu
terenu otaczajàcego budynek.
2. Dopuszcza si´ wykonywanie procesów galwanotechnicznych w budynku wielokondygnacyjnym
pod warunkiem zapewnienia szczelnoÊci stropów nad
i pod galwanizernià oraz spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w § 4.
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2) kàpiel galwaniczna — roztwór substancji chemicznych lub ich mieszanin stosowany w procesie galwanotechnicznym;

7) urzàdzenie galwaniczne — urzàdzenie techniczne
do wykonywania procesu galwanotechnicznego,
w szczególnoÊci wanna, b´ben oraz kielich.

w.

3) substancja — substancj´ chemicznà w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleƒ i stosowanych ograniczeƒ w zakresie
chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniajàcego dyrektyw´
1999/45/WE oraz uchylajàcego rozporzàdzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie˝ dyrektyw´
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz.
UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 1907/2006”;

4) preparat — mieszanin´ w rozumieniu przepisów
rozporzàdzenia nr 1907/2006;
———————

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, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485,
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825 i Nr 115, poz. 958.

ww

1)

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy pomieszczeƒ nieb´dàcych pomieszczeniami pracy w rozumieniu ogólnych
przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy, w których
zosta∏y usytuowane urzàdzenia techniczne i instalacje
pomocnicze zapewniajàce funkcjonowanie galwanizerni.
§ 3. Instalacja urzàdzenia galwanicznego w pomieszczeniu, w którym znajdujà si´ inne stanowiska
pracy niezwiàzane z procesem galwanotechnicznym,
jest dopuszczalna, pod warunkiem ˝e:
1) urzàdzenie jest przystosowane konstrukcyjnie do
pracy poza galwanizernià;
2) jest to uzasadnione wzgl´dami technologicznymi,
w szczególnoÊci gdy urzàdzenie stanowi fragment
wieloczynnoÊciowej linii produkcyjnej;
3) urzàdzenie nie zagra˝a bezpieczeƒstwu i zdrowiu
pracowników;
4) poziom nara˝enia na szkodliwe czynniki chemiczne nie przekracza wartoÊci dopuszczalnych, okreÊlonych w przepisach dotyczàcych najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy.

———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r.
Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20,
poz. 106.
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2. Powierzchnie, o których mowa w ust. 1, nie mogà mieç p´kni´ç i innych uszkodzeƒ, a miejsca po∏àczeƒ, w szczególnoÊci Êcian z pod∏ogà, muszà byç wykonane w sposób ograniczajàcy gromadzenie si´ zanieczyszczeƒ i u∏atwiajàcy ich usuwanie oraz zapobiegajàcy przenikaniu substancji i preparatów stosowanych w procesie galwanotechnicznym do elementów
konstrukcyjnych budynku.

2. PrzejÊcie pomi´dzy urzàdzeniami do wykonywania procesu galwanotechnicznego, w tym pomi´dzy wannami lub zespo∏ami wanien galwanicznych,
musi mieç szerokoÊç nie mniejszà ni˝:

1) 1 m — je˝eli przejÊcie nie jest wykorzystywane do
obs∏ugi urzàdzeƒ;
2) 1,2 m — je˝eli wanny sà obs∏ugiwane wy∏àcznie
z jednej strony przejÊcia;
3) 1,5 m — je˝eli wanny sà obs∏ugiwane z obu stron
przejÊcia.
§ 8. 1. Instalacj´ wodnà doprowadzajàcà wod´ do
wanien galwanicznych wykonuje si´ w sposób uniemo˝liwiajàcy przedostanie si´ kàpieli z wanien do
przewodów doprowadzajàcych wod´.

go

3. Elementy budowlane oraz wyposa˝enie pomieszczeƒ, o których mowa w ust. 1, muszà byç odporne lub
zabezpieczone przed niszczàcym oddzia∏ywaniem substancji i preparatów stosowanych w procesach galwanotechnicznych.

§ 7. 1. Odleg∏oÊç górnych kraw´dzi r´cznie obs∏ugiwanych wanien galwanicznych od poziomu podestu musi wynosiç co najmniej 0,8 m, ale nie mo˝e
przekraczaç 1,1 m.

l

§ 4. 1. Âciany, sufity i pod∏ogi w galwanizerni,
magazynach oraz pomieszczeniach przeznaczonych
do wykonywania czynnoÊci, o których mowa w § 21
ust. 2, muszà byç odporne na oddzia∏ywanie substancji i kàpieli galwanicznych, zwanych dalej „kàpielà”,
stosowanych w procesie galwanotechnicznym, nienasiàkliwe i ∏atwo zmywalne.
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§ 5. 1. Galwanizerni´ wyposa˝a si´ w instalacj´
wodno-odp∏ywowà, umo˝liwiajàcà mycie urzàdzeƒ
i pomieszczeƒ, oraz odp∏yw zanieczyszczonej wody.

1) poÊlizgiem;

1) 0,6 MPa — dla pary wodnej;

rcl
.

2. W galwanizerni stosuje si´ rozwiàzania techniczne zabezpieczajàce przed:

2. CiÊnienie wody lub pary wodnej s∏u˝àcej do
ogrzewania kàpieli w wannach galwanicznych nie
mo˝e byç wy˝sze ni˝:

2) wpadni´ciem do wanien galwanicznych w przypadku niespe∏nienia wymagaƒ, o których mowa
w § 7 ust. 1;
3) rozlaniem kàpieli i umo˝liwiajàce jej bezpieczny
odp∏yw w przypadku wystàpienia wycieku lub
p´kni´cia wanny;

w.

4) niezamierzonym mieszaniem ró˝nych kàpieli lub
Êcieków galwanicznych i wystàpieniem niekorzystnych reakcji chemicznych.
§ 6. 1. Proces galwanotechniczny, w szczególnoÊci
zwiàzany z r´cznà obs∏ugà urzàdzeƒ, organizuje si´
i prowadzi w taki sposób, aby ograniczyç wysi∏ek
fizyczny oraz poziom i czas nara˝enia na szkodliwe
czynniki chemiczne.

ww

2. Dopuszcza si´ r´czne zanurzanie lub wyjmowanie przedmiotów z kàpieli pod warunkiem zachowania
wymagaƒ okreÊlonych w przepisach dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy r´cznych pracach
transportowych oraz dotyczàcych bezpieczeƒstwa
i higieny pracy zwiàzanych z wyst´powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.
3. Prace, o których mowa w ust. 2, mogà byç
wykonywane, je˝eli:

1) ca∏kowita przenoszona masa nie przekracza 10 kg
na pracownika;
2) odleg∏oÊç mi´dzy zewn´trznà kraw´dzià wanny
galwanicznej a miejscem zawieszania przedmiotu
nie przekracza 0,8 m, przy uwzgl´dnieniu szerokoÊci zainstalowanych urzàdzeƒ systemu wentylacji
miejscowej, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2
lit. b.

2) 1,0 MPa — dla wody.

§ 9. W celu zmniejszenia wydzielania si´ szkodliwych czynników chemicznych z kàpieli galwanicznych, o ile jest to technologicznie mo˝liwe, nale˝y:
1) stosowaç Êrodki ograniczajàce parowanie, w tym
Êrodki powierzchniowo czynne lub zmniejszajàce
czynnà powierzchni´ parowania;
2) podczas przerw w pracy przykrywaç wanny
galwaniczne pokrywami ograniczajàcymi wydobywanie si´ par.

§ 10. 1. Galwanizernia, magazyny, pomieszczenia
przeznaczone do wykonywania czynnoÊci, o których
mowa w § 21 ust. 2, i inne pomieszczenia, w których
nast´puje wydzielanie si´ szkodliwych czynników
chemicznych, wyposa˝a si´, stosownie do potrzeb,
w systemy wentylacyjne:
1) grawitacyjny;
2) mechaniczny:
a) ogólny lub
b) miejscowy.
2. Systemy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej muszà zapewniaç takà wymian´ powietrza, aby
w Êrodowisku pracy nie by∏y przekroczone najwy˝sze
dopuszczalne st´˝enia szkodliwych czynników chemicznych.
3. System wentylacyjny projektuje si´ i konstruuje
w taki sposób, aby zminimalizowaç ryzyko powstania
atmosfery wybuchowej lub zajÊcia niekorzystnych
reakcji chemicznych w tym systemie wentylacyjnym.
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5. Wentylacja mechaniczna musi byç uruchamiana
co najmniej 10 minut przed wejÊciem do pomieszczenia i dzia∏aç podczas pobytu pracowników. Wy∏àcznik
wentylacji mechanicznej musi znajdowaç si´ na zewnàtrz pomieszczenia.

3) rozpocz´cie pracy w galwanizerni, w której
nastàpi∏a awaria lub wy∏àczenie wentylacji mechanicznej, mo˝e nastàpiç po up∏ywie co najmniej
10 minut od chwili ponownego uruchomienia tej
wentylacji.
§ 13. 1. Urzàdzenia galwaniczne z kàpielami cyjankalicznymi oddziela si´ od urzàdzeƒ galwanicznych
z kàpielami kwaÊnymi w sposób wykluczajàcy mo˝liwoÊç po∏àczenia si´ tych kàpieli, par i Êcieków.
2. St´˝enie cyjanowodoru na stanowiskach pracy
zwiàzanych z obs∏ugà urzàdzeƒ galwanicznych
z kàpielami cyjankalicznymi musi byç monitorowane.

go

6. W przypadku awarii lub wy∏àczenia systemu
wentylacji mechanicznej, informacje o awarii lub wy∏àczeniu tego systemu przekazuje si´ pracownikom przy pomocy sygna∏ów dêwi´kowych i Êwietlnych; pracownicy sà obowiàzani przerwaç prac´ i niezw∏ocznie opuÊciç pomieszczenia, w których wystàpi∏a awaria lub wy∏àczenie systemu wentylacji mechanicznej.

2) awaria lub wy∏àczenie wentylacji mechanicznej
muszà byç sygnalizowane przy pomocy sygna∏ów
Êwietlnych i dêwi´kowych zobowiàzujàcych pracowników do przerwania pracy i niezw∏ocznego
opuszczenia galwanizerni;

l

4. Kierunek zasysania powietrza w systemie wentylacji mechanicznej musi byç zgodny z kierunkiem
przemieszczania si´ czynników szkodliwych dla zdrowia.

Poz. 1043
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§ 11. 1. System miejscowej wentylacji sytuuje si´
w taki sposób, aby odprowadzenie szkodliwych czynników chemicznych nast´powa∏o z miejsca ich wydzielania si´.

1) informacje dotyczàce sk∏adu i temperatury kàpieli;
2) znaki i napisy ostrzegawcze;

3) podstawowe dane techniczne dotyczàce urzàdzenia galwanicznego.

rcl
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2. Wanna galwaniczna z kàpielà wydzielajàcà szkodliwy czynnik chemiczny, której obs∏uga jest zwiàzana
z bezpoÊrednim nara˝eniem pracownika na oddzia∏ywanie tego czynnika, musi byç wyposa˝ona co najmniej w umieszczony na jej d∏u˝szych bokach:

§ 14. 1. Przy urzàdzeniach galwanicznych umieszcza si´:

1) odciàg szczelinowy, gdy jej wewn´trzna szerokoÊç
nie przekracza 0,7 m;

2) nawiewnik i odciàg szczelinowy zlokalizowane na
przeciwleg∏ych bokach wanny albo odciàg szczelinowy dwustronny, gdy jej wewn´trzna szerokoÊç
przekracza 0,7 m.

w.

3. Ssawki odciàgów, o których mowa w ust. 2,
muszà byç wykonane i umieszczone w taki sposób,
aby przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie
kàpieli nie by∏o mo˝liwe przedostanie si´ tej kàpieli do
instalacji wentylacyjnej.
4. Wanna galwaniczna, o której mowa w ust. 2,
mo˝e byç wyposa˝ona w inny rodzaj wentylacji miejscowej, w szczególnoÊci w odciàg wielopoziomowy
zapewniajàcy ∏àczne wychwytywanie czynnika szkodliwego wydzielajàcego si´ z powierzchni kàpieli galwanicznej i wyjmowanego przedmiotu.

ww

§ 12. 1. Wentylacja ogólna mechaniczna, o której
mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. a, oraz wentylacja miejscowa mechaniczna, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2
lit. b, zwane dalej „wentylacjà mechanicznà”, muszà
dzia∏aç w sposób ciàg∏y podczas procesu galwanotechnicznego. W przypadku gdy wentylacja mechaniczna jest niesprawna lub wy∏àczona, wykonywanie
procesu galwanotechnicznego jest zabronione.
2. W przypadku stosowania kàpieli zawierajàcych
substancje wykazujàce dzia∏anie rakotwórcze, mutagenne lub ostre dzia∏anie toksyczne:

1) wy∏àcznik wentylacji mechanicznej musi znajdowaç si´ na zewnàtrz galwanizerni, a wentylacja ta
musi byç uruchamiana co najmniej 10 minut
przed wejÊciem do galwanizerni;

2. Znaki i napisy, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
umieszcza si´ zgodnie z przepisami dotyczàcymi sposobu oznakowania miejsc, rurociàgów oraz pojemników i zbiorników s∏u˝àcych do przechowywania lub
zawierajàcych substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne.
§ 15. 1. Przedmioty przeznaczone do obróbki
w procesie galwanotechnicznym nale˝y zanurzaç
i wyjmowaç w taki sposób, aby nie powodowa∏o to
rozlewania lub rozpryskiwania kàpieli.
2. Przedmioty zanurzane w kàpielach o temperaturze powy˝ej 100 °C (373 K) muszà byç suche.
§ 16. 1. Pracodawca zapewnia:
1) pomieszczenia i urzàdzenia higieniczno-sanitarne;
2) natryski ratunkowe do obmycia ca∏ego cia∏a oraz
przemycia oczu;
3) system pierwszej pomocy oraz Êrodki do jej udzielania.
2. Wymagania dotyczàce pomieszczeƒ, urzàdzeƒ
i Êrodków, o których mowa w ust. 1, oraz ich doboru
i rozmieszczenia okreÊlajà ogólne przepisy dotyczàce
bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
§ 17. 1. Pomieszczenia, w których pracownik jest
nara˝ony na dzia∏anie szkodliwych czynników chemicznych, w szczególnoÊci pomieszczenia, o których
mowa w § 4 ust. 1, muszà byç odpowiednio oznakowane znakami bezpieczeƒstwa w sposób okreÊlony
ogólnymi przepisami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa
i higieny pracy.
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§ 18. 1. Stosownie do wyst´pujàcych zagro˝eƒ
i rodzaju wykonywanych prac, w szczególnoÊci polegajàcych na usuwaniu osadów, czyszczeniu wanien
galwanicznych lub innych czynnoÊciach niezwiàzanych bezpoÊrednio z realizacjà procesu galwanotechnicznego, nale˝y stosowaç odpowiednie do warunków wykonywania tych prac i wyst´pujàcych zagro˝eƒ Êrodki zabezpieczajàce, w tym Êrodki ochrony indywidualnej.

5. Podczas pobierania, dostarczania lub wykonywania w magazynie innych prac z udzia∏em substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych
nale˝y stosowaç, w zale˝noÊci od stopnia zagro˝enia,
odpowiednie Êrodki zabezpieczajàce, w tym Êrodki
ochrony indywidualnej.

§ 21. 1. Wydawanie z magazynu, transport wewn´trzny i przekazywanie do u˝ycia substancji i preparatów przeprowadza si´ zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
2. Rozlewanie, wa˝enie, rozdrabnianie, odmierzanie, sporzàdzanie preparatów, przenoszenie substancji i preparatów oraz ich rozpuszczanie odbywa si´ za
pomocà sprz´tu zapewniajàcego bezpieczne wykonanie tych czynnoÊci; przy wykonywaniu tych prac
nale˝y stosowaç, w zale˝noÊci od stopnia zagro˝enia,
odpowiednie Êrodki zabezpieczajàce, w tym Êrodki
ochrony indywidualnej spe∏niajàce wymagania okreÊlone w przepisach dotyczàcych zasadniczych wymagaƒ dla Êrodków ochrony indywidualnej.

go

2. Je˝eli prace, o których mowa w ust. 1, sà wykonywane w utrudnionych warunkach lub przy zwi´kszonym zagro˝eniu, pracodawca zapewnia odpowiednià asekuracj´ przy realizacji tych prac.

dwie osoby. Ka˝dorazowe pobranie tych substancji
i preparatów nale˝y odnotowaç w okreÊlonym przez
pracodawc´, odpowiednio zabezpieczonym, systemie
rejestracji.

l

2. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1,
jest niedopuszczalne spo˝ywanie posi∏ków oraz picie
napojów.
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3. Podczas wykonywania prac, o których mowa
w ust. 1 i 2, pracodawca ogranicza do minimum liczb´
pracowników podlegajàcych nara˝eniom, w szczególnoÊci:

1) dopuszcza do pracy w warunkach zagro˝eƒ jedynie pracowników niezb´dnych do jej wykonania;

3. Naczynia i sprz´t, w szczególnoÊci stosowany
do czynnoÊci, o których mowa w ust. 2, znakuje si´
w sposób trwa∏y i widoczny, okreÊlony w przepisach
dotyczàcych sposobu oznakowania miejsc, rurociàgów oraz pojemników i zbiorników zawierajàcych
substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne.
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2) zakazuje wst´pu do miejsc zagro˝onych pozosta∏ym pracownikom.
§ 19. Wymagania w zakresie unieszkodliwiania
zanieczyszczeƒ znajdujàcych si´ w Êciekach galwanicznych, a tak˝e sposób zagospodarowania tych
zanieczyszczeƒ okreÊlajà przepisy dotyczàce ochrony
Êrodowiska.
§ 20. 1. Substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne stosowane w procesie galwanotechnicznym przechowuje si´ w magazynie wyposa˝onym w:

w.

1) instalacj´ wodno-odp∏ywowà umo˝liwiajàcà mycie pomieszczeƒ i wyposa˝enia magazynu;

2) drzwi otwierane na zewnàtrz magazynu, wyposa˝one w zamkni´cie otwierane przez dwóch niezale˝nych pracowników;
3) informacj´ zakazujàcà wst´pu osobom nieupowa˝nionym.
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2. Przed otwarciem magazynu nale˝y w∏àczyç
wentylacj´ mechanicznà. WejÊcie do magazynu mo˝e
nastàpiç po spe∏nieniu warunku, o którym mowa § 10
ust. 5, i zapewnieniu asekuracji.

4. U˝ywane naczynia i sprz´t, o których mowa
w ust. 3, po zakoƒczeniu prac oczyszcza si´, a zanieczyszczajàce je substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne usuwa si´ w sposób niestwarzajàcy
zagro˝enia.
§ 22. 1. Je˝eli st´˝one kwasy lub ∏ugi nie sà przechowywane w oryginalnych opakowaniach, to nale˝y
je przechowywaç w zamkni´tych pojemnikach nape∏nionych nie wi´cej ni˝ do 90 % ich pojemnoÊci.
2. Naczynia szklane o pojemnoÊci powy˝ej 5 litrów,
w których przechowuje si´ substancje lub preparaty,
umieszcza si´ w odpowiednio wytrzyma∏ych opakowaniach ochronnych z uchwytami.
3. Niedopuszczalne jest u˝ywanie uszkodzonych
opakowaƒ ochronnych.

3. Sposób przechowywania w magazynach substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
okreÊlajà ogólne przepisy bezpieczeƒstwa i higieny
pracy.

§ 23. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 192).

4. Pobieranie z magazynu cyjanków oraz innych
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych stanowiàcych szczególne zagro˝enie dla zdrowia
i ˝ycia musi byç wykonywane przez co najmniej

§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: W. Pawlak

