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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.
Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

po∏àczenia Êcian z pod∏ogà oraz Êcian z sufitem — zaokràglone.

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy wytwarzaniu pow∏ok galwanicznych i ich usuwaniu oraz przy elektrolitycznym
oczyszczaniu powierzchni metali, zwanym dalej „procesem galwanotechnicznym”.

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, powinny byç przystosowane do cz´stego ich zmywania.

2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenie „galwanizernia” oznacza pomieszczenia, w których wykonywane
sà prace zwiàzane procesem galwanotechnicznym.

3. Elementy budowlane oraz metalowe i drewniane
w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, powinny byç zabezpieczone substancjami chemoodpornymi
lub w inny sposób przed niszczàcym dzia∏aniem kwasów, ∏ugów i innych substancji chemicznych.

§ 2. 1. WysokoÊç galwanizerni powinna wynosiç co
najmniej 4,2 m.

§ 5. 1. W galwanizerniach obok wanien galwanicznych powinny byç u∏o˝one podesty nieutrudniajàce
chodzenia, przep∏ywu Êcieków i zmywania.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy galwanizerni powsta∏ych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, których wysokoÊç odpowiada wymaganiom odr´bnych
przepisów.

2. Galwanizernia powinna byç wyposa˝ona w instalacj´ wodnà do sp∏ukiwania Êcian i pod∏ogi, z zaworami czerpalnymi o wydajnoÊci przystosowanej do
umycia powierzchni tego pomieszczenia.

3. Niedopuszczalne jest przeznaczanie na galwanizernie pomieszczeƒ usytuowanych poni˝ej parteru budynku.

§ 6. 1. Wymagania dotyczàce bezpiecznej obs∏ugi
i eksploatacji urzàdzeƒ technicznych stosowanych
w procesie galwanotechnicznym powinny byç okreÊlone w dokumentacji techniczno-ruchowej lub w instrukcjach obs∏ugi tych urzàdzeƒ.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy pomieszczenia pomocniczego, w którym usytuowane zosta∏y urzàdzenia
techniczne zapewniajàce funkcjonowanie galwanizerni, niezwiàzane bezpoÊrednio z procesem galwanotechnicznym.
5. Dopuszcza si´ wykonywanie procesów galwanotechnicznych w budynku wielokondygnacyjnym pod
warunkiem szczelnego i chemoodpornego zabezpieczenia stropów nad i pod galwanizernià.
§ 3. Dopuszczalne jest instalowanie urzàdzeƒ technicznych:
1) bezpoÊrednio zwiàzanych z procesem galwanotechnicznym w pomieszczeniu, w którym znajdujà
si´ inne stanowiska pracy, niezwiàzane z tym procesem, je˝eli urzàdzenia te oddzielono Êcianà od
tych stanowisk,
2) przeznaczonych do procesu galwanotechnicznego
poza galwanizerniami w zautomatyzowanych lub
zmechanizowanych liniach produkcyjnych, pod
warunkiem zachowania wymagaƒ bezpieczeƒstwa
i higieny pracy okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
§ 4.1. Âciany i sufity w galwanizerniach i w ich pomieszczeniach pomocniczych, a w szczególnoÊci tych,
w których stosuje si´ lub przechowuje kwasy, ∏ugi i inne substancje chemiczne, powinny byç g∏adkie, nienasiàkliwe, ∏atwo zmywalne i chemoodporne, a miejsca

2. Procesy galwanotechniczne powinny byç zautomatyzowane lub zmechanizowane w taki sposób, aby
ograniczyç czas bezpoÊredniego oddzia∏ywania szkodliwych substancji chemicznych na pracowników, z zastrze˝eniem § 9 ust. 2.
3. Dopuszczalne jest r´czne zanurzanie lub wyjmowanie przedmiotów z wanien galwanicznych, je˝eli:
1) masa przedmiotu wraz z wieszakiem i elektrodà nie
przekracza 10 kg,
2) odleg∏oÊç mi´dzy brzegiem wanny galwanicznej
a miejscem zawieszania przedmiotu nie przekracza
0,8 m; do tej odleg∏oÊci nale˝y wliczyç szerokoÊç
ssawy zainstalowanej przy kraw´dzi wanny galwanicznej od strony obs∏ugi.
§ 7. 1. Odleg∏oÊç górnych kraw´dzi wanien galwanicznych od poziomu pod∏ogi lub podestu powinna
wynosiç co najmniej 0,8 m, ale nie przekraczaç 1,1 m.
2. SzerokoÊç przejÊç pomi´dzy wannami, zespo∏ami wanien galwanicznych lub innymi urzàdzeniami
stosowanymi w galwanizerni nie powinna byç mniejsza ni˝:
1) 1 m — je˝eli przejÊcie s∏u˝y wy∏àcznie dla pracowników,
2) 1,2 m — je˝eli wanny sà obs∏ugiwane wy∏àcznie
z jednej strony przejÊcia,
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3) 1,5 m — je˝eli wanny obs∏ugiwane sà z obu stron
przejÊcia.
§ 8. 1. Instalacja wodna doprowadzajàca wod´ do
wanien galwanicznych powinna byç wyposa˝ona
w urzàdzenie uniemo˝liwiajàce zassanie roztworu
z wanien do przewodów doprowadzajàcych wod´,
w przypadku powstania podciÊnienia w tych przewodach.
2. CiÊnienie goràcej wody lub pary wodnej s∏u˝àcej
do ogrzewania roztworów w wannach galwanicznych
nie powinno byç wy˝sze ni˝:
1) 0,6 MPa — dla pary wodnej,
2) 1,0 MPa — dla goràcej wody.
§ 9. 1. Wanny galwaniczne z roztworami toksycznymi, wydzielajàcymi szkodliwe gazy, pary lub rozpylone
czàstki tych roztworów albo wody o temperaturze powy˝ej 60°C (333 K), nale˝y wyposa˝yç w miejscowe odciàgi wentylacyjne:
1) szczelinowe umieszczone na jednym z d∏u˝szych
boków wanny, gdy jej wewn´trzna szerokoÊç nie
przekracza 0,7 m,
2) dwustronne szczelinowe lub w nawiew i wywiew,
umieszczone na d∏u˝szych bokach wanny, gdy jej
wewn´trzna szerokoÊç przekracza 0,7 m.
2. Przy zmechanizowanych lub automatycznych liniach galwanicznych system mechanicznej wentylacji
odciàgowej powinien byç tak usytuowany, aby odprowadzenie gazów i pary wodnej oraz par i rozpylonych
czàstek roztworów szkodliwych dla zdrowia nast´powa∏o z miejsca ich wydzielania si´.
3. Odleg∏oÊç pomi´dzy powierzchnià roztworu
znajdujàcego si´ w wannie galwanicznej a kraw´dzià
odciàgu szczelinowego, po ca∏kowitym zanurzeniu
maksymalnej iloÊci przedmiotów w tej wannie, powinna wynosiç co najmniej 0,15 m.
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2. W celu zmniejszenia parowania roztworów stosowanych w procesie galwanotechnicznym nale˝y stosowaç ró˝ne Êrodki ograniczajàce to parowanie,
w szczególnoÊci Êrodki powierzchniowo czynne lub
p∏ywajàce kulki.
3. Wanny galwaniczne z roztworem do chromowania przedmiotów lub z roztworem o dzia∏aniu ˝ràcym
podczas przerw w pracy powinny byç przykryte pokrywami odpornymi na dzia∏anie tych roztworów, zabezpieczajàcymi przed wydzielaniem si´ par.
4. Na wannach galwanicznych i urzàdzeniach technicznych zawierajàcych roztwory toksyczne, ˝ràce, parzàce lub o temperaturze powy˝ej 60°C (333 K) powinny
byç umieszczone widoczne znaki bezpieczeƒstwa oraz
napisy informujàce o ich zawartoÊci, w sposób okreÊlony w odr´bnych przepisach oraz Polskich Normach.
§ 13. Przedmioty przeznaczone do procesu galwanotechnicznego w roztworach o temperaturze powy˝ej
100°C (373 K) powinny byç suche, a ich zanurzanie nie
powinno powodowaç rozlewania lub rozprysku tych
roztworów.
§ 14. Je˝eli podczas procesu galwanotechnicznego
wydzielajà si´ substancje, które mogà tworzyç z powietrzem mieszaniny wybuchowe lub wchodziç ze sobà
w reakcje, tworzàc substancje toksyczne, odprowadzanie na zewnàtrz tych substancji powinno odbywaç si´
oddzielnymi przewodami wentylacyjnymi, z zachowaniem wymagaƒ okreÊlonych w przepisach dotyczàcych
ochrony Êrodowiska.
§ 15. Wymagania w zakresie unieszkodliwiania zanieczyszczeƒ znajdujàcych si´ w Êciekach galwanicznych, a tak˝e sposób zagospodarowania tych zanieczyszczeƒ okreÊlajà przepisy dotyczàce ochrony Êrodowiska oraz gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
§ 16. 1. Substancje chemiczne stosowane w procesie galwanotechnicznym powinny byç przechowywane w magazynie wyposa˝onym w:

§ 10. 1. Wentylacje grawitacyjna i mechaniczna powinny zapewniaç co najmniej 10-krotnà wymian´ powietrza w ciàgu godziny, a kierunek zasysania powietrza powinien byç zgodny z kierunkiem grawitacyjnego
sp∏ywu zanieczyszczeƒ.

1) wentylacj´ mechanicznà zapewniajàcà co najmniej
10-krotnà wymian´ powietrza w ciàgu godziny,

2. Wentylacja mechaniczna, o której mowa w ust. 1,
powinna byç wentylacjà podciÊnieniowà; wielkoÊç ciÊnienia wewnàtrz galwanizerni powinna wynosiç od
95% do 90% ciÊnienia atmosferycznego.

3) drzwi z dwoma niezale˝nymi zamkami otwierane
na zewnàtrz magazynu,

§ 11. Rozpocz´cie pracy w galwanizerni, w której
nastàpi∏a przerwa w dzia∏aniu urzàdzeƒ wentylacyjnych, o których mowa w § 9 i 10, powinno nastàpiç po
up∏ywie co najmniej 10 minut od chwili ponownego
uruchomienia wentylacji.
§ 12. 1. Wanny galwaniczne z roztworami cyjankalicznymi powinny byç oddzielone od wanien z roztworami kwaÊnymi w sposób wykluczajàcy mo˝liwoÊç po∏àczenia si´ tych roztworów, par i Êcieków.

2) instalacj´ wodnà z zaworami czerpalnymi i w´˝ami
do sp∏ukiwania pod∏ogi, wraz z urzàdzeniami do
neutralizowania i odprowadzania Êcieków,

4) informacj´ zakazujàcà wst´pu osobom nieupowa˝nionym.
2. Cyjanki oraz substancje chemiczne stosowane
do neutralizacji Êcieków galwanicznych nale˝y przechowywaç w oddzielnych magazynach.
3. Pobieranie z magazynu cyjanków i innych substancji bardzo toksycznych lub toksycznych powinno
byç dokonywane przez co najmniej dwie osoby. Przed
otwarciem magazynu nale˝y w∏àczyç wentylacj´ mechanicznà. WejÊcie do magazynu powinno nastàpiç po
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up∏ywie co najmniej 10 minut od uruchomienia tej
wentylacji.
4. Ka˝dorazowe otwarcie magazynu z substancjami
chemicznymi, o których mowa w ust. 3, powinno byç
odnotowane w ksià˝ce magazynowej.
5. Kwasy, ∏ugi i inne substancje chemiczne, z wyjàtkiem substancji, o których mowa w ust. 2, mogà byç
przechowywane w jednym pomieszczeniu magazynowym, je˝eli:
1) poszczególne substancje, w zale˝noÊci od sk∏adu
chemicznego i przeznaczenia, zostanà odpowiednio oddzielone od siebie,
2) pomieszczenie to zostanie wyposa˝one w instalacj´
odprowadzajàcà Êcieki.
6. Substancje chemiczne znajdujàce si´ w pojemnikach powinny by ustawione w magazynie na wyznaczonych miejscach, oddzielonych od siebie i zabezpieczonych progiem.
7. Pojemniki z kwasem azotowym nale˝y dodatkowo zabezpieczyç przed mo˝liwoÊcià nas∏onecznienia.
8. W galwanizerni niedopuszczalne jest przechowywanie kwasów w iloÊciach wi´kszych ni˝ jeden pojemnik, pod warunkiem ˝e ten kwas znajduje si´ w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
§ 17. 1. Pojemniki z substancjami trujàcymi i ˝ràcymi oraz naczynia z kwasami powinny byç wydawane
z magazynu w zamkni´tych, nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i przekazywane do produkcji
w sposób wykluczajàcy ich uszkodzenie.
2. Dowo˝enie wi´kszych iloÊci trujàcych lub ˝ràcych substancji chemicznych do stanowisk pracy powinno odbywaç si´ w sposób uniemo˝liwiajàcy uszkodzenie opakowaƒ tych substancji.
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3. Rozlewanie, wa˝enie, rozdrabnianie i rozpuszczanie substancji chemicznych powinno odbywaç si´
za pomocà urzàdzeƒ i sprz´tu gwarantujàcego bezpieczne wykonanie tych czynnoÊci.
4. Naczynia i sprz´t stosowany do odwa˝ania, sporzàdzania i przenoszenia trujàcych substancji chemicznych powinien byç oznakowany w sposób trwa∏y i widoczny. Oznakowanie powinno zawieraç napisy informujàce o zawartoÊci tych substancji i ich przeznaczeniu.
5. Naczynia i sprz´t, o których mowa w ust. 4, po
u˝yciu, a przed zwrotem do magazynu, powinny byç
oczyszczone i zneutralizowane.
§ 18. 1. St´˝one kwasy lub ∏ugi nale˝y 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´ trujàce, ˝ràce lub parzàce substancje chemiczne, nale˝y zabezpieczyç odpowiednio wytrzyma∏ymi opakowaniami ochronnymi
z uchwytami.
3. Niedopuszczalne jet u˝ywanie uszkodzonych
opakowaƒ ochronnych, o których mowa w ust. 2.
§ 19. Dla pracowników galwanizerni powinny byç
wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne odpowiadajàce wymogom okreÊlonym w odr´bnych
przepisach.
§ 20. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Przemys∏u
Maszynowego z dnia 25 marca 1975 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy elektrolitycznej obróbce powierzchni (Dz. U. Nr 11, poz. 65).
§ 21. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: J. Piechota

