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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z u˝yciem cyjanków
do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin

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 dotyczy bezpieczeƒstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac z u˝yciem cy-
janków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów
i mieszanin, zwanych dalej „cyjankami”.

2. Cyjanki stosowane do obróbki cieplnej metali
powinny byç w stanie suchym, w postaci granulowa-
nej lub w postaci ga∏ek pokrytych warstwà izolacyjnà.

§ 2. 1. Pomieszczenia, w których sà wykonywane
prace z u˝yciem cyjanków, powinny byç wyposa˝o-
ne w mechanicznà wentylacj´ uruchamianà 10 mi-
nut przed rozpocz´ciem pracy oraz dzia∏ajàcà pod-
czas jej trwania. Mechaniczna wentylacja powinna
zapewniaç co najmniej 10-krotnà wymian´ powie-
trza w ciàgu godziny. W przypadku awarii wentylacji
powinno byç zastosowane zabezpieczenie uniemo˝-
liwiajàce wejÊcie do pomieszczenia, w którym nastà-
pi∏a awaria.

2. Po ka˝dej zmianie roboczej pod∏ogi i Êciany po-
mieszczenia, o którym mowa w ust. 1, powinny byç
zmywane goràcym roztworem sody kaustycznej lub
innym Êrodkiem neutralizujàcym.

§ 3. 1. Pomieszczenia, w których przechowuje si´
cyjanki o wadze powy˝ej 10 kg, powinny byç wyposa-
˝one w:

1) oddzielne wejÊcie oddzielone od pomieszczeƒ
higieniczno-sanitarnych;

2) okratowane okna;

3) pod∏og´ nienasiàkliwà, zmywalnà, o nachyleniu
w kierunku kratek Êciekowych;

4) ogrzewanie;

5) urzàdzenia do neutralizacji Êcieków;

6) bie˝àcà wod´;

7) urzàdzenia mechanicznej wentylacji z w∏àcznikami
umieszczonymi na zewnàtrz tych pomieszczeƒ.

2. Powierzchnie Êcian i sufitów w pomieszcze-
niach, o których mowa w ust. 1, powinny byç g∏adkie
i umo˝liwiajàce ich zmywanie, a zetkni´cia Êcian
z pod∏ogà i sufitem — zaokràglone.

3. Cyjanki o wadze do 10 kg powinny byç przecho-
wywane w metalowych szafach lub skrzyniach,
umieszczonych w pomieszczeniach wyposa˝onych
w mechanicznà wentylacj´. W pomieszczeniach tych
powierzchnie pod∏óg, Êcian i sufitów powinny byç
g∏adkie i umo˝liwiajàce ich zmywanie, a zetkni´cia

———————
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, 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 oraz
z 2007 r. Nr 64, poz. 426.



Êcian z pod∏ogà i sufitem — zaokràglone. Powierzch-
nie Êcianek metalowych szaf lub skrzyƒ powinny byç
zmywalne.

4. Niedozwolone jest:

1) przechowywanie cyjanków razem z kwasami;

2) wyposa˝anie pomieszczenia, o którym mowa
w ust. 1, w drewniane rega∏y.

§ 4. 1. Do pomieszczeƒ, w których sà przechowy-
wane cyjanki, powinny mieç dost´p wy∏àcznie osoby
upowa˝nione przez pracodawc´.

2. Przechowywanie cyjanków powinno odbywaç
si´ w opakowaniach fabrycznych lub w trwale ozna-
czonych pojemnikach.

3. Wa˝enie, dzielenie i pakowanie cyjanków po-
winno byç wykonywane w pomieszczeniu wyposa˝o-
nym w mechanicznà wentylacj´.

4. W razie rozsypania cyjanków podczas wykony-
wania prac, o których mowa w ust. 3, zanieczyszczo-
nà powierzchni´, odzie˝ lub obuwie robocze sp∏uku-
je si´ Êrodkiem neutralizujàcym, a nast´pnie czystà
wodà.

5. Sposób prowadzenia ewidencji przychodu i roz-
chodu cyjanków oraz form´ kontroli tej ewidencji
ustala pracodawca.

§ 5. Prace w pomieszczeniach, w których sà sk∏a-
dowane cyjanki, powinny byç wykonywane przez co
najmniej dwóch pracowników w obecnoÊci kierowni-
ka sk∏adu, przy czym pracownicy mogà wejÊç do sk∏a-
du dopiero po up∏ywie 10 minut od chwili uruchomie-
nia mechanicznej wentylacji.

§ 6. 1. Przychód i rozchód cyjanków powinien byç
prowadzony w ksi´dze z numerowanymi stronami,
przesznurowanej i opatrzonej specjalnà piecz´cià.

2. Ewidencja przychodu i rozchodu cyjanków po-
winna byç prowadzona na bie˝àco.

3. Pracodawca kontroluje co najmniej raz na mie-
siàc, czy dane zawarte w ksi´gach odpowiadajà rze-
czywistemu stanowi iloÊci cyjanków. 

§ 7. 1. Pomieszczenia, w których odbywa si´ pro-
ces cyjanowania, powinny odpowiadaç wymogom
okreÊlonym w § 3.

2. Cyjanowanie powinno odbywaç si´ w aparatu-
rze hermetycznej lub zautomatyzowanej.

3. Otwieranie opakowaƒ przed procesem cyjano-
wania oraz suszenie wilgotnych cyjanków powinno
odbywaç si´ w miejscu wyznaczonym przez praco-
dawc´, przy czynnej mechanicznej wentylacji.

4. W pomieszczeniach sàsiadujàcych z pomiesz-
czeniami, w których jest wykonywana praca z u˝y-
ciem cyjanków, powinny znajdowaç si´ punkty
pierwszej pomocy zaopatrzone w niezb´dne leki i od-
trutki do udzielenia pierwszej pomocy na wypadek
zatrucia cyjankami oraz butle z tlenem dla celów ra-
tunkowych.

§ 8. Uwzgl´dniajàc posiadane warunki techniczne,
nale˝y:

1) przy obs∏udze pieca do cyjanowania — post´po-
waç zgodnie z instrukcjà tego urzàdzenia;

2) podczas nape∏niania wanien lub tygli pieców cyja-
nowych roztopionymi cyjankami — zachowaç
szczególnà ostro˝noÊç;

3) podczas zasilania kàpieli cyjankami — post´powaç
zgodnie z ustalonymi u pracodawcy zasadami bez-
pieczeƒstwa pracy.

§ 9. 1. Przyrzàdy, narz´dzia i elementy do cyjano-
wania przed w∏o˝eniem do kàpieli cyjanowej powinny
byç suche i odpowiednio podgrzane.

2. Przyrzàdy u˝ywane do dawkowania cyjanków
do kàpieli, po uprzedniej ich neutralizacji, powinny
byç przechowywane w skrzyniach lub szafach.

3. Przyrzàdy u˝ywane do prac z cyjankami nie po-
winny byç stosowane do innych celów.

4. Po ka˝dej zmianie roboczej przyrzàdy i narz´dzia
zanieczyszczone cyjankami sp∏ukuje si´ Êrodkiem neu-
tralizujàcym i przemywa wodà.

5. Niedopuszczalne jest zanurzanie w kàpieli cyja-
nowej przyrzàdów zanieczyszczonych saletrà oraz
przedmiotów zanieczyszczonych cyjankami w kàpieli
saletrzanej.

§ 10. 1. Sposób u˝ytkowania wanien i pieców cy-
janowych powinien byç zgodny z zasadami bezpie-
czeƒstwa okreÊlonymi przez producenta tych urzà-
dzeƒ.

2. Proces czyszczenia dna wanny lub tygla wyko-
nuje si´ za pomocà specjalnego czerpaka dziurkowa-
nego, a usuni´te zanieczyszczenia, po odpowiednim
zneutralizowaniu, gromadzi si´ w zamykanej skrzyni.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministrów Przemys∏u Ci´˝kiego, Komunikacji, Obro-
ny Narodowej, Gospodarki Komunalnej oraz ˚eglugi
z dnia 29 wrzeÊnia 1962 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków
do obróbki cieplnej metali (Dz. U. Nr 54, poz. 272).
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